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per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bon dia, comença el Ple extraordinari, Sra. Secretària, quan vulgui pot donar
lectura a l’Ordre del Dia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència i Economia, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, té la paraula per a la presentació la Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos
Generals.

SRA. PEREA
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Portem el dictamen relatiu a les ordenances fiscals
que regiran el proper exercici 2014 i ara s’obre el període d’al·legacions i, si s’escau,
que esperem que sí, seran aprovades definitivament en el Ple de desembre. La
motivació d’aquest Ple extraordinari és amb la finalitat que puguin entrar en vigor el
dia 1 de gener de 2014 i la no presentació amb anterioritat ha vingut com a
conseqüència de l’endarreriment en les dades per part de la Llei de pressuposts de
l’Estat, que ha condicionat la confecció, tant de les ordenances, com acabarà
condicionant, en el seu cas, el pressupost.
Són unes ordenances que cerquen garantir la prestació dels serveis públics, amb
caràcter general direm que aquestes ordenances del 2014 es fan sota l’emparament
de la normativa estatal que condiciona de forma reiterada, el compliment del pla de
sanejament 2012-2014, que vam aprovar en aquell mes de març del 2012, on es
determinaven els trets més significatius de les finances, tant en ingressos, com en
despeses, dels comptes municipals. En termes generals direm que les ordenances
recullen aquelles recomanacions que ens va fer, ara fa un any, el Tribunal EconòmicAdministratiu, per a les ordenances 2013, per tal de donar-li una redacció més adient
i facilitar, en tot cas, el seu enteniment.
Per altre banda, un altre dels criteris que regeixen aquestes ordenances, és
l’actualització de les tarifes de les taxes d’acord amb allò que va establir el pla de
sanejament, aquest pla d’ajust 2012-2022, que suposava un increment progressiu
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d’un 2% cada any, per tal d’adequar-ho al cost del servei final. Sabem que el cost del
servei que estem prestant i que es regula en les taxes, en aquest cas, són fets
impositius que no arriben mai al cost del 100% del total, sinó que estan bastant
allunyats, estem parlant que probablement tenen una cobertura del cost d’un 40, un
60%, doncs el pla de sanejament marca que al llarg de tots aquests anys, anem
incrementant aquest cost del servei fins fer-ho més sostenible, fins arribar al 75%,
però encara estem força lluny d’això.
Per altre banda, també vénen marcats per l’IPC que en el seu moment van plantejar
els estudis de costos, en el més de març eren d’un 2,5, si bé en aquest moment
considerem més prudent i ajustat que sigui un 2%, donat que probablement a final
d’any, doncs estarem per aquest índex.
És a dir, les ordenances fiscals, com també serà el pressupost que aprovarem al
desembre, estan emmarcats i condicionats per aquest pla d’ajust 2012-2022. Segons
es desprèn tant dels ingressos, com de les despeses, vénen condicionats i
determinats pel mateix, generant una estricta rigidesa com a conseqüència dels
propers comptes 2014. Per què diem això, perquè les estrictes exigències i controls
que s’estan efectuant per part del Ministeri d’Hisenda, per part de l’Estat, respecte del
compliment del dèficit públic de les administracions, així com la disminució, per part
de l’Estat, de les transferències, com també de les transferències de la Generalitat,
doncs fa que aquests pressupostos 2014 es tensionin i una de les qüestions que té
molt clar aquest govern, és que els comptes municipals han de ser sostenibles, per
tal de fer front a les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
El cert és que l’increment dels impostos, l’increment de subministraments com
l’energia, el gas, l’increment dels ajuts socials, fa que els propers pressupostos siguin
extremadament dificultosos, per aquest motiu, en les ordenances fiscals pel 2014
s’exigeixen, sí o sí, dues condicions bàsiques. La primera és la sostenibilitat que deia
dels comptes municipals, com no pot ser d’una altra manera, més que res perquè es
tenen marcats i condicionats per aquesta normativa que prové de l’Estat, donat que la
no sostenibilitat dels comptes implicaria sancions econòmiques a tots els ajuntaments
que són incomplidors i, per tant, la no prestació dels serveis. I, per altra banda, doncs
unes ordenances que es basen en la extremada prudència a l’hora de demanar als
ciutadans, un esforç en el compliment de les seves obligacions fiscals, donat que som
conscients, som plenament conscients de les situacions complicades que estem
patint en aquests moments a nivell social.
I vull dir amb això, que es demana un esforç que intentarà i pretén ser apaivagat,
doncs amb ajuts, amb subvencions, per aquelles famílies que en aquest moment
tenen dificultats per complir, però tenen la capacitat de complir. Estem parlant d’ajuts,
de la subvenció que per resolució s’aprovarà abans del 31 de desembre i que té
previst una sèrie de mesures que a continuació els hi explicaré.
Doncs bé, aquestes ordenances municipals suposen pels impostos més importants, i
els hi parlaré de l’IBI que és l’impost troncal, és la columna vertebral dels ingressos
propis, suposarà un increment pels veïns, en l’exercici 2014, d’un 6,08%, és un
increment que es considera sostenible i que suposarà que la quota mitjana de la
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ciutat, pensin que els valors cadastrals d’aquesta ciutat estan al voltant de no arriba
als 40.000 euros, suposarà una quota mitjana de 21 euros aproximadament, no
arribarà a 22 euros. Som conscients de les dificultats dels nostres veïns i de les
nostres veïnes, però també som conscients i responsables en el fet que els comptes
municipals han de ser sostenibles, com he dit, sí o sí.
Aquesta exigència, aquest esforç que es demana a la ciutadania que té capacitat per
fer front a aquestes obligacions fiscals, tenen com a contrapartida un ajut, bàsicament
amb una subvenció per a l’IBI, a on serà inclosa la família nombrosa, que ja ho
estava com a bonificació, però en aquest any s’inclouen les famílies també
monoparentals i, evidentment, les famílies monoparentals amb escassa capacitat
econòmica. Per tal que arribi a tota la ciutat de l'Hospitalet, vostès saben que les
anteriors ordenances establien un límit de fins a 60.000 euros, que es considerava
que el valor cadastral corresponia a una vivenda que denotava una certa capacitat
econòmica, doncs bé, aquest any la limitació ha desaparegut, per tal que els
ciutadans, tot aquells que la unitat familiar, la vivenda familiar, correspongui al
propietari i hagi de pagar un IBI, en funció dels seus ingressos, estem parlant que la
limitació serà a prop dels 1.000 euristes que dèiem abans, i que en aquest moment
considerem que són els que estan suportant a les famílies.
Per tant, s’establirà amb resolució de subvencions la compatibilitat i la
complementarietat tant de l’ajut a famílies, per a les famílies nombroses, s’inclouen
les famílies monoparentals i es treuen els límits en quant al valor cadastral de les
vivendes. En aquest moment, considerar que una família amb un valor cadastral de
80.000 euros, té capacitat econòmica, i ho deia abans, doncs crec que no s’ajusta a
la realitat, i d’aquí que es tregui aquesta limitació. És una necessitat que considerem
que, amb un límit de 800, de 900 euros que pugui ser la capacitat econòmica, que
anirà per trams en funció del nombre de familiars que visquin en aquella llar, donarem
aixopluc a aquelles famílies que en aquest moment han tornat a la vivenda dels
pares, amb els néts, a on hi ha probablement un únic sou o un únic ingrés, ja sigui
per la pensió o per rendes del treball, i que, en definitiva, estan incrementant les
dificultats, per tal de què, doncs perquè el compliment de les obligacions fiscals
permeti la sostenibilitat dels comptes municipals.
Quant a l’IAE, recordin que l’any passat es va incloure una subvenció en el cas que
es contractés a gent nova per part de les empreses, evidentment, doncs el resultat
per aquest any, tenint en compte que l’any passat es va continuar destruint ocupació,
doncs no ha tingut una resposta, ni ha estat acollida per part de les empreses, per
això el que fem és ampliar terminis, a partir d’ara les empreses tindran els primers sis
mesos per poder demanar aquesta subvenció i, evidentment, doncs esmerçarem
moltíssim en publicitar aquests ajuts. Evidentment no depèn de l’economia local el
que es pugui crear ocupació, però bé, considerem que un ajut en aquest sentit, per a
les empreses pot ser positiu.
Quant a les taxes, els hi direm el criteri que els he dit a l’inici, un 2% d’adequació al
cost del servei, més el 2% de l’IPC, en termes generals. Hi ha taxes que no
s’incrementen, com la taxa del cementiri, i tampoc no s’incrementa, fent referència
una miqueta, doncs al plantejament que hem de fer de les ordenances fiscals i dels
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preus públics, juntament amb el pressupost, una cosa no va separada de l’altra, la
idea és que aquelles qüestions que considerem més primordials i que són les que
més afecten directament a aquells col·lectius més desafavorits, gent gran, nens,
doncs que no es trobin amb una pressió fiscal superior i, per això, les escoles bressol
no s’incrementen, la podologia que és un servei necessari per a la població gran, no
s’incrementa, i els serveis socials, estem parlant d’ajuts a menjadors i estem parlant
de serveis als àpats de menjador, serveis a domicili, tampoc s’incrementen, al
contrari, en aquest cas es decrementen.
Com els hi deia a l’inici de la meva exposició, els ajuntaments estem “encorsetats”
per una normativa, evidentment, estatal, perquè prové d’Europa, que marca criteris
de cóm i quan s’han de complir aquests plans d’ajustos. El nostre pla d’ajust, els hi
deia, pretén fer sostenible els serveis públics, perquè el que vol aquest Ajuntament, el
que vol aquest govern municipal, és que els serveis que en aquest moment estan
donant suport i estan facilitant la cohesió social, continuïn essent així. Fa
escassament uns minuts aprovàvem els preus públics a la Comissió Delegada de
Ple, parlàvem que aquests preus públics congelaven, com els he dit, serveis socials,
escoles bressol, podologia, doncs bé, aquest objectiu el que pretén, juntament quan
els hi presentem els pressupostos municipals, és facilitar el compliment de les
obligacions, és ampliar doblant els ajuts a famílies, sobretot considerant que en
aquest moment la pobresa està ratllant per sota dels ingressos familiars de 1.000
euros.
Som conscients de les malmeses economies familiars, unes economies que no
només malmeten la situació de tota la família, sinó que a nivell personal i a nivell
econòmic, doncs s’estan veient francament atacats per aquesta situació de crisi que
ja portem més de cinc anys. Però creiem que la solidaritat per una banda, que de
forma individual els ciutadans de la nostra ciutat ja ho manifesten, doncs ajudant a
familiars, ajudant a amics, però també col·lectivament, i la prova són les nostres
entitats que donen un suport molt important, amb ajuts socials a la gent, demostren
una solidaritat que té aquesta ciutat i en aquest moment demanem corresponsabilitat
fiscal, corresponsabilitat fiscal per fer uns comptes sostenibles. Mirin, fa pocs dies
explicàvem que l’Ajuntament de l'Hospitalet pot avançar diners a la Generalitat, a
través del Consell Comarcal, de beques de menjador per a nens, doncs sense uns
comptes sostenibles això no seria possible.
I mirin, potser em consideraran agosarada, el to no és bel·ligerant, és més bé afable,
però els hi vull demanar que s’abstinguin en aquesta aprovació inicial, perquè crec
que les tres administracions, han de pensar que l’administració local aporta un 56%,
l’Estat aporta un 31% dels ingressos, la Generalitat aporta la resta, un 10%
aproximadament, som tres administracions que hem de donar la cara davant dels
ciutadans, els ajuntaments ho tenim clar, però la resta d’administracions també ho
han de fer. Evidentment els hi demano l’abstenció per tal que facin al·legacions
constructives que permetin, doncs configurar unes ordenances fiscals que els
ciutadans s’hi vegin reflectits, perquè el que es pretén és, evidentment, unes
ordenances d’uns comptes sostenibles, que donin suport, però que, a més a més, no
aturin l’activitat econòmica que és tan important per a la ciutat.
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Jo crec que he fet una argumentació potser una mica extensa, però creia que havia
de deixar clar que la corresponsabilitat, en aquest cas, és de tots i, com els hi deia,
els agrairia que hi compto amb una crítica constructiva, però, en tot cas, una
abstenció en el moment de la votació, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament de la resta de grups, per Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Nos damos por enterados del punto 1 y sobre el punto 2,
nosotros sí que nos vamos a abstener, ya que es una aprobación provisional,
obviamente haremos alegaciones, ya que no estamos de acuerdo en algunas subidas
que se producen en algunos impuestos, otros que se mantienen, nosotros pediremos
que se bajen, y por esto anunciamos que presentaremos varias alegaciones, en un
tono constructivo, y esperamos que sean aceptadas algunas de ellas, para que
podamos votar a favor, si no se aceptan nuestras alegaciones, pues en la definitiva
votaríamos en contra de estas ordenanzas fiscales.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem favorablement d’aquesta aprovació provisional, compartint bona part dels
arguments que donava la Tinent d’Alcalde. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part de Convergència i Unió.

SRA. CLAR
Ens donem per assabentats del primer punt i respecte del segon, en primer lloc,
doncs agrair a la Tinent d’Alcalde el to que ha tingut en la seva intervenció, agrair
també que, encara que no sigui de forma manifesta, per a les ordenances fiscals
d’aquest any es contemplin algunes de les al·legacions que va presentar
Convergència i Unió l’any passat, malgrat que l’any passat ens les van tombar, com
per exemple el tema de l’IAE, com per exemple en el tema de l’IBI, en el tema de l’IBI
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ha sigut en una part només, hi ha una part important que ens hem oblidat en
bonificacions en l’IBI a les famílies, que són per aquelles famílies que tenen algun
membre amb alguna discapacitat, sí bé és cert, doncs que el topall per obtenir alguna
bonificació per a les famílies nombroses, doncs aquest any s’ha pujat, s’ha de tenir en
compte que les famílies que tenen algun membre amb alguna discapacitat, les seves
despeses només pel fet de tenir aquest membre, són superiors a qualsevol altre
família, llavors demanem a l’equip de govern que ho contempli a l’hora de fer les
bonificacions a l’IBI, doncs que el topall per a les famílies amb algun membre amb
discapacitat, ha de ser superior al que és el topall per a una família que no té un
membre amb alguna discapacitat.
Després de donar les gràcies per aquestes dues coses, doncs lamentar moltíssim, ho
lamentem moltíssim i de debò, perquè som molt conscients de la situació econòmica
que n’hi ha, formem part d’una federació que actualment està governant a la
Generalitat de Catalunya, som molt, molt, molt conscients de les dificultats de
tresoreria que n’hi ha, molt conscients de les dificultats de finançament que n’hi ha, el
que passa és que n’hi ha molts més municipis a Catalunya i aquest equip municipal,
que té realment preocupació per la nostra ciutat, i ens ho creiem i ens ho creiem de
debò, hem fet una tasca important, de posar-nos en contacte amb regidors d’Hisenda
d’altres municipis, per saber a veure com ho feu vosaltres, com us en sortiu, i
lamentablement, amb els municipis que hem parlat, han coincidit tots que la solució
no passa per la pujada de l’IBI de la manera que ho estem fent nosaltres, fins i tot va
haver-hi un d’ells que va dir, ostres! i no teniu la gent al carrer protestant, amb
aquestes pujades d’IBI consecutives tan besties, aquí em cremarien la ciutat, em va
dir textualment.
Llavors, el que proposem des de Convergència i Unió és una mica més d’imaginació,
mirar de canviar una mica el model de gestió, mirar de fer un major control en la
despesa, unes mesures d’estalvi més importants, fer unes polítiques de compres i
subministraments diferents, potser centralitzades, com ja fa més de 4 anys que estem
dient des de Convergència i Unió, per mirar d’estalviar diners, no estem dient de
deixar de donar serveis, sinó mirar d’estalviar en el que és la gestió diària de
l’Ajuntament, de forma que les nostres despeses com a Ajuntament siguin inferiors i
no calgui carregar sobre les esquenes de la ciutadania, amb un impost que afecta a
tota la ciutadania, independentment si el pis és de propietat o de lloguer, perquè en el
lloguer repercuteix una part d’aquest IBI també, carregar sobre les esquenes
d’aquesta ciutadania que ja prou malament ho està passant, amb aquest impost que,
des del nostre punt de vista, aquesta pujada no és social, ni es justifica, perquè abans
de fer aquestes pujades amb aquests tants per cents que estem parlant, creiem que
n’hi ha d’altres mesures de contenció que es podrien dur a terme per estalviar-nos
aquest patiment de tots.
I és per aquest motiu que no votarem a favor, no podem votar a favor, votarem en
contra d’aquesta aprovació inicial, anunciem que presentarem al·legacions en la línia
que sempre hem fet Convergència i Unió, en una línia constructiva, amb la intenció
de col·laborar, de donar un cop de mà, de mirar de millorar les coses, però
lamentablement no ho podem votar a favor. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
Enterados en el punto 1 y abstención en la aprobación inicial. Nos vamos a abstener,
ya que estamos en fase de aprobación provisional y anunciamos que presentaremos
las oportunas alegaciones, ya que tal y como están redactadas nos parecen
enormemente gravosas para los ciudadanos de Hospitalet. Tenemos uno de los IBI
más caros de España, pocas deducciones y bonificaciones fiscales, hasta ahora hay
racanería a la hora de otorgar ayudas a las personas que tienen dificultades
económicas, tenemos un incremento de tasas y precios públicos muy por encima del
IPC previsto y, por todo ello, no nos gustan estas ordenanzas. Y bueno, si no se
recogen las alegaciones que presentaremos y se quedan tal y como están
redactadas, votaremos en contra.
Bien, las alegaciones que presentaremos van en consonancia a intentar mitigar esta
subida de impuestos. Con respecto a la ordenanza general de gestión, inspección y
recaudación de los tributos municipales, presentaremos una serie de propuestas
técnicas, como por ejemplo las relativas a la vivienda habitual o las relativas a las
notificaciones, vamos a pedir ya que se modifique el artículo 52 relativo a las
notificaciones, que las notificaciones sean en formato bilingüe, en catalán y en
castellano.
Con respecto al IBI, para el año 2014, ustedes establecen un tipo de gravamen del
0,92%, con un incremento del 6%, realmente estaremos ante uno de los IBI más altos
de España y de las ciudades de nuestro entorno, estamos en un IBI notoriamente
más alto que el de la ciudad de Barcelona, por lo que pediremos una rebaja del tipo
de gravamen. También pediremos la modificación del artículo 7, el referido a
bonificaciones, ya que en Hospitalet una familia numerosa, una familia con tres hijos,
sólo se le bonifica el 20% de la cuota, una cantidad totalmente insuficiente, ya que
por ejemplo en Barcelona, una familia con tres hijos, la bonificación es del 60%. Y no
sólo eso, también vamos a pedir el incremento de bonificación del IBI, para familias
numerosas que tengan algún miembro discapacitado. Vamos a pedir el
establecimiento de subvenciones para familias monoparentales y para personas
viudas. Así mismo, pediremos que se amplíen los requisitos para el otorgamiento de
ayudas en el IBI para personas con escasa capacidad económica, ya que en el año
2012, el último año que tenemos datos, sólo pudieron acogerse a estas ayudas 714
personas, es decir, el 0,44% de la población, y la gente que lo pasa mal es superior a
este porcentaje.
Con respecto a la ordenanza reguladora del IAE, pediremos una serie de
bonificaciones y subvenciones, por ejemplo para beneficiar a empresas que utilicen
energías renovables o que tengan un plan de transporte para sus trabajadores.
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En cuanto al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, pues lamentamos
que permanezca a niveles tan altos y que esta propuesta de ordenanzas fiscales no
contemple una rebaja o bonificaciones especiales, como medida de apoyo para el
sector que está realmente en una situación trágica.
Y lo mismo decir con las plusvalías o el impuesto de vehículos de tracción mecánica,
hay municipios que han bajado el impuesto de vehículos de tracción mecánica, aquí
no se toca, lo lamentamos.
Respecto a las ordenanzas relativas a las tasas, vamos a pedir una serie de
bonificaciones y subvenciones, y que la subida sea acorde con el IPC real, que su
cuantía se adecúe al IPC previsto, ya que por primera vez desde el año 2009, la
inflación se sitúa en negativo, tras caer cuatro décimas en octubre. Estamos con un
IPC interanual, en tasa interanual, del -0,1, según el dato que adelantó ayer el
Instituto Nacional de Estadística. Ustedes justifican la subida del 4% de las tasas y
precios públicos en base al plan de ajuste, que el plan de ajuste prevé actualizar las
tarifas en función de la inflación, pues bueno, ya sabemos que la inflación no va a ser
del 2%, así que cumplan con el plan de ajuste, que dice que hay que actualizar las
tarifas con respecto a la inflación, que va a ser bastante inferior a ese 2%.
Tenemos unas tasas y precios públicos muy por encima de las ciudades de nuestro
entorno, por ejemplo la tasa reguladora de cementerio municipal, siempre hemos
dicho que morirse en Hospitalet es muy caro si lo comparamos con ciudades de
nuestro alrededor. O la grúa, la retirada de un turismo se ha encarecido desde el año
2011 un 10,37% y la subida prevista para el año que viene es del 4,48%. La zona
azul, desde el año 2011, un 11,11%, la zona verde, un 42,86%. Y no sólo morirse o
aparcar en Hospitalet es muy caro, también es caro casarse, la tasa por celebración
de matrimonios civiles, el año que viene se va a cobrar 200 euros por casarse,
cuando este año se está cobrando 175 euros, es decir, una subida del 14,28%, es
una subida bastante importante.
Y, bueno, estas son algunas de las alegaciones que presentaremos para intentar
aliviar la presión fiscal que sufre la ciudadanía y el tejido productivo, en unos
momentos tan difíciles como estos, y bueno, nos abstenemos, a la espera de su
resolución.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, gracias. Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, molt breument i per agrair el posicionament de la majoria dels grups de l’oposició.
Crec que, i ho he dit, és un esforç conjunt, l’Ajuntament intenta solventar problemes
immediats de la gent, però les altres administracions han de ser també
corresponsables. Evidentment, ens mirarem les al·legacions, el que sí que els hi
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preguem és que ens les facin arribar quan abans millor, no apurem el temps, perquè
si no això desbarata molt el seu estudi i que puguin acabar essent més ajustats.
De totes maneres, un petit esment, una cosa és el tipus impositiu del valor de l’IBI i
una altra cosa és el valor cadastral, i els puc assegurar que en aquest moment el
valor cadastral de la ciutat de l'Hospitalet, comparativament amb ciutats de tota
Espanya, fins i tot està per sota de la mitjana, estem parlant que no arriba ni a 40.000
euros. Evidentment, doncs jo crec que s’ha de fer un estudi global dels comptes
municipals, dels ingressos propis, dels que vénen de l’Estat, dels que vénen d’altres
administracions com la Generalitat. Però, en qualsevol cas, no ens podem oblidar que
tenim una Llei d’hisendes locals que és insuficient pels moments que corren i que fins
que això no ho resolem, per molt que resolguem competències presumptament
duplicades, etc, doncs tampoc no tindrem la sortida pels ciutadans.
En qualsevol cas, reitero, els hi agraeixo el to i els hi agraeixo la seva posició
constructiva i esperem les seves al·legacions. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs si no hi ha cap paraula més, aixequem la sessió i, en fi, bona
castanyada.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE I NÚM. 7276/2013, D’1 D’OCTUBRE,
RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL
DE DISTRICTE I (EL CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de conformitat
amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia
següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 26 de febrer de 2013 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
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ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 2271 de 13 de març de 2013, va nomenar, els
Presidents, Vicepresidents, Secretaris i Membres de la Corporació que formaran part
dels diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució del Regidor President del Districte I núm. 2971/2013 de 16
d’abril es va determinar la composició nominal del Consell de Districte I (El Centre,
Sant Josep i Sanfeliu).
ATÊS que en data 31 de juliol de 2013, l’entitat Basquet Club Tecla Sala va
presentar un escrit per mitjà del qual deixava constància del canvi de representant
d’aquesta entitat al Consell de Districte.
VISTA la resolució del Resolució del Regidor President del Districte I núm. 7276/2013
d’1 d’octubre, en la que es dóna per assabentat del canvi de representant de l’entitat
Basquet Club Tecla Sala i es determinava la composició nominal del Consell de
Districte I.
ES DONA COMPTE AL PLE de la Resolució del Regidor President del Districte I
núm. 7276/2013 d’1 d’octubre, relativa a la modificació de la composició nominal del
Consell de Districte I, i que és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. FRANCESC JOSEP
BELVER I VALLÉS
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL:. Sr. ALFONSO SALMERÓN MUÑOZ
c) VOCALS DEL CONSELL:
a.
b.
c.
d.
e.

Regidor/a en representació del Grup del Partit dels Socialistes de
Catalunya, el Sr. Josep Mª Garcia Mompel.
Regidor/a en representació del Grup del Partit Popular de
Catalunya, la Sra. Elisabet Bas Pujol.
Regidor/a en representació del Grup de Convergència i Unió, la
Sra. Meritxell Borràs i Solè.
Regidor/a en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, el Sr. Lluís Esteve Garnés.
Regidor/a en representació del Grup de Plataforma per Catalunya,
el Sr. Daniel Ordóñez González.

• En representació de l’Associació de Veïns del Centre L’H, el Sr. Antonio
Bisbal Pascual
• En representació de l’Associació de Veïns de Sant Josep, el Sr. Manuel
Piñar López
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• En representació de l’Associació de Veïns de Sanfeliu, el Sr. Pedro
Ignacio Ruiz-Peinado Garcia-Cervigón
• Representant del Consell Municipal de Serveis Socials la Sra. Dolores
Ruiz Carmona
• Representant del Consell Escolar Municipal la Sra. Alba Conesa Prunera
• 27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme
activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea
conforme preveu l’art. 34 als apartats 4.f) i 5 del Reglament.
ENTITAT 1. A.M.P.A BUSQUETS I PUNSET
REPRESENTANT: Sr. Juan Carlos Calderon Moya
ENTITAT 2. LA TALAIA ENTITATS PER A LES FESTES DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sra. Maria Raventós Rosells
ENTITAT 3. FILLS DE LA FLAMA
REPRESENTANT: Sr. Andres Crugeira Barrionuevo
ENTITAT 4. ATENEU DE CULTURA POPULAR DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Félix Puig Carbonell
ENTITAT 5. CASINO DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sr. Josep Miquel Goyta Vendrell
ENTITAT 6. COLLA DIABLES FOLCAT DIABÒLIC
REPRESENTANT: Sr. Albert Bascuñana i Blázquez
ENTITAT 7. GENT DE PAU
REPRESENTANT:Sr. Josep A. Ortega Alonso
ENTITAT 8. CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Antoni Monrós i Audí
ENTITAT 9. DONES DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sra. Pepi Castro Rodríguez
ENTITAT 10. BASQUET CLUB TECLA SALA
REPRESENTANT: Sr. David Olucha Hernández
ENTITAT 11. ASSOC. GENT GRAN DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Jordi Simó Casals
ENTITAT 12. GRUP DE BOTIGUES CENTRE-SANT JOSEP
REPRESENTANT:Sra. Maite Campos Córdoba
ENTITAT 13. ESPLAI XIXELL
REPRESENTANT: Sr. Dani Salrach Ruiz
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ENTITAT 14. SETMANA CANT CORAL DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Vicenç Adrubau Suñé

ENTITAT 15. AGRUPACIÓ VEÏNS BLOCS CIUTAT COMTAL
REPRESENTANT: Sra. Carme Hueso Brunet
ENTITAT 16. A.M.P.A. JOAN MARAGALL
REPRESENTANT: Sra. Mercedes Morales Rueda
ENTITAT 17. ASSOCIACIO DIABLES KABRA
REPRESENTANT: Sr. Marc Puigüelo Viñado
ENTITAT 18. COLLA INFANTIL DIABLES ESCOLA SANT JOSEP EL PI
REPRESENTANT: Sr. Javier Caviedes Garcia
ENTITAT 19. CLUB AEROMODELISME DELTA
REPRESENTANT: Sr. Jaume Leyes i Terrades
ENTITAT 20. CLUB ESPORTIU ALHEÑA
REPRESENTANT: Sra. Miriam Dominguez Torres
ENTITAT 21. JUBILATS I PENSIONISTES SANT JOSEP
REPRESENTANT: Sr. Justo Herrera Herrera
ENTITAT 22. ASSOC. CATALANA AMICS DELS BONSAIS
REPRESENTANT: Sr. Jordi Doménech Roma
ENTITAT 23. A.M.P.A. AUSIAS MARCH
REPRESENTANT: Sra. Nuria Alcocer Roca
ENTITAT 24. CLUB PETANCA SANFELIU
REPRESENTANT: Sr. Juan Navarro González
ENTITAT 25. SOCIETAT ORNITOLÒGICA DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Josep Miquel Badia Casas
ENTITAT 26. CLUB INF.JUV. SANFELIU-SANT ILDEFONS
REPRESENTANT: Sra. Antonia López Barba
ENTITAT 27. CENTRO CASTELLANO-LEONES DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Jesus Navarro Pedraz
• 5 membres designats entre veïns/es o entitats que porten a terme una
tasca significativa designats pel Regidor President del Districte per mitjà
d’aquesta resolució.
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• - Marc Folch Manzanares
• - Pedro Carmona Jimenez
• - Angel Casamayor Soteras
• - Ladislao Girona Flores
• - Anna Mª Gómez Lopez
d) SECRETARI DEL CONSELL: Carles Jordi Lavilla

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 2.PER
L’APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
LES
MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; amb 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez;i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATESES les Ordenances fiscals vigents.
VISTES les propostes presentades pel diferents serveis municipals de modificació de
les tarifes i del contingut normatiu, i els respectius informes tècnics i econòmics.
VISTA la memòria elaborada pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i la directora
de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, Programació i Pressupostos que recull el
contingut de les modificacions que es proposen.
VISTA la memòria dels informes tecnicoeconomics justificatius de les tarifes que es
proposen, així com, del grau de cobertura de les mateixes, elaborada pel Servei de
Programació i Pressupostos.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació
i Pressupostos i l’informe jurídic.
VISTA la provisió,de data 16 de setembre de 2013, de la tinenta d’alcaldia de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals on disposa s’iniciï l’expedient d’aprovació de la
modificació de les Ordenances fiscals per al 2014.
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ATÈS el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS el que es preveu als articles 15 a 17 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació
amb el procediment d’aprovació.
ATÈS que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de l’Ajuntament,
d’acord amb l’article 123.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
El Ple, a proposta de la tinenta d’alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que
es relacionen a continuació, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2014:
ORDENANÇA GENERAL NÚM. 00,
DELS TRIBUTS MUNICIPALS.

DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

ARTICLE 3. Àmbit d’aplicació i competències generals
- Es crea un nou apartat 3 a l’article que passa a tenir la redacció següent:
(...)
3. En virtut de l’article 135.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, la competència per emetre disposicions interpretatives i aclaridores
pel que fa a les normes tributàries pròpies de l’Ajuntament correspon a l’Òrgan de
Gestió Tributària.
ARTICLE 12
- Es modifica l’apartat 3 de l’article que passa a tenir la redacció següent:
(...)
3. No obstant l’anterior remissió, pel que fa a la reducció del recàrrec que estableix
l’apartat 5 de l’esmentat article 27, aplicable a les autoliquidacions presentades fora
de termini, en els supòsits d’ajornaments o fraccionaments en els que l’Ajuntament no
exigeixi l’aportació per part de l’interessat de garantia, s’aplicarà, tanmateix, aquesta
reducció del recàrrec del 25 per cent, sense necessitat de que l’interessat aporti
garantia d’aval o certificat d’assegurança de caució, sigui quin sigui l’import ajornat o
fraccionat.”
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ARTICLE 25. L’habitatge habitual
- Es crea un nou apartat 2 a l’article que passa a tenir la redacció següent:
(...)
“2. L’Habitatge habitual no perdrà aquest caràcter quan el canvi de domicili, durant
l’últim semestre, sigui com a conseqüència de l’ internament de la persona en
hospital, clínica geriàtrica, residència d’avis o centre de recuperació.”

ARTICLE 35. El pagament
- Es modifica l’apartat 2 de l’article ( supressió del darrer paràgraf) que passa a tenir
la redacció següent:
(...)
2. Si el pagament es realitza mitjançant autoliquidació, els terminis de pagament
seran els següents:
a) Autoliquidació presentada dins de termini: pagament abans de set dies a comptar
des del dia següent a la finalització del termini de presentació.
b) Autoliquidació presentada fora de termini: pagament abans de set dies a comptar
des del dia següent a la seva presentació.

ARTICLE 52. Notificació
- Es crea un nou apartat 3 que passa a tenir la redacció següent:
(...)
“3. Els obligats tributaris podran examinar les dades contingudes en els padrons,
matrícules o registres en el termini d’un mes o en el termini que s’estableixi en la
normativa específica, comptat a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte de
notificació col·lectiva i podran presentar en el termini d’un mes, si s’escau, el
corresponent recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa, conforme
s’estableix, respectivament, a l’article 14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a
l’article 235.1.paràgraf tercer, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària”.
ARTICLE 62. Procediment de comprovació limitada
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- S’ s’eliminen els apartats 6 , 7 i 8 de l’article i es modifiquen els apartats 3, 4 i 5 que
passen a tenir la redacció següent:
(...)
“3. Abans de l’adopció de la resolució, l’Administració tributària municipal haurà de
notificar a l’obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació per que en el
termini de deu dies, comptats a partir del següent al de la notificació de la proposta,
al·legui el que convingui al seu dret.
4. Les liquidacions tindran caràcter provisional i resten subjectes a comprovació
posterior, fins i tot respecte dels elements revisats, sempre que es fonamenti en el
descobriment de nou fets o circumstàncies que resultin d’actuacions distintes a les
realitzades en el procediment de comprovació.
5. Als efectes de les reduccions adients de les sancions que corresponguin,
s’entendrà produïda la conformitat de l’interessat a la proposta de regularització quan
la liquidació provisional no sigui objecte de recurs administratiu.”
ARTICLE 73. Inici del procediment d’inspecció
- Es modifica l’apartat 2 que passa a tenir la redacció següent:
(...)
“2. Quan s’estimi convenient per l’adequada pràctica de les actuacions, el
procediment d’inspecció podrà iniciar-se sense comunicació prèvia, personant-se la
Inspecció en l’empresa, oficines, dependències, instal·lacions, centres de treball o
magatzems de l’obligat tributari o bé on existeixi alguna prova de l’obligació tributària,
encara que sigui parcial. En aquest cas, les actuacions es faran amb l’obligat tributari
si estès present i, si no ho està, amb els encarregats o responsables dels llocs
esmentats, segons estableix l’article 177.2 del Reial decret 1065/2007, que aprova el
Reglament General de les actuacions i els procediments d’aplicació dels tributs.”
(...)
ARTICLE 99. Autorització prèvia a l’inici del procediment d’imposició de sancions
- Es modifica el redactat de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“L’inici, tramitació i acabament del procediment d’imposició de sancions es realitzarà
mitjançant resolució de l’Òrgan de Gestió Tributària. La resolució d’inici podrà ser
efectuada en qualsevol moment del procediment de comprovació i investigació o un
cop finalitzat aquest, abans del transcurs del termini màxim de tres mesos establert a
l’article 209.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària”
ARTICLE 101. Procediment sancionador abreujat
- Es modifica el redactat de l’article que passa a tenir la redacció següent:
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“Quan en el moment d'iniciar-se l'expedient sancionador estiguin en poder de l'òrgan
competent tots els elements que permetin formular la proposta d'imposició de sanció,
aquesta s'incorporarà a l'acord d'iniciació. Aquesta proposta es notificarà a
l'interessat, se li indicarà que es posa de manifest l'expedient i se li concedirà un
termini de quinze dies perquè al·legui tot el que consideri convenient i presenti els
documents, justificants i proves que consideri oportuns.”
ARTICLE 102. Instrucció del procediment sancionador
- Es modifica l’apartat 3, de l’article 102
(...)
“ 3. La proposta de resolució s’ha de notificar a l’interessat, se li ha d’indicar que es
posa de manifest l’expedient i se li concedeix un termini de quinze dies perquè pugui
al·legar tot el que consideri convenient i presenti els documents, justificants i proves
que consideri oportuns.”
ARTICLE 103. Acabament del procediment sancionador en matèria tributària
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. El procediment sancionador en matèria tributària acabarà per mitjà de resolució o
per caducitat.
2. El procediment sancionador en matèria tributària haurà de concloure en el termini
màxim de sis mesos, comptats des de la notificació de la comunicació d’inici del
procediment. S’entendrà que el procediment conclou en la data en que es notifiqui
l’acte administratiu de resolució del mateix. A efectes d’entendre realitzada l’obligació
de notificar i de computar el termini de resolució seran aplicades les regles
contingudes a l’article 104.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
.
3. El venciment del termini assenyalat a l’apartat anterior sense que s’hagi notificat
resolució expressa produirà la caducitat del procediment.
La declaració de caducitat podrà dictar-se d’ofici o a instància de l’interessat i
ordenarà l’arxiu de les actuacions. Aquesta caducitat impedirà la iniciació d’un nou
procediment sancionador.”
ARTICLE 104. Conformitat de l’interessat a la proposta de resolució
- Es modifica l’apartat 1 i 2 de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. Quan en un procediment sancionador, iniciat a conseqüència d'un procediment
d’inspecció, l'interessat presti la seva conformitat a la proposta de resolució, s'entén
dictada i notificada la resolució per l'òrgan competent per imposar la sanció, d'acord
amb aquesta proposta, pel transcurs del termini d'un mes a comptar des de la data en
què es va manifestar la dita conformitat, sense necessitat d'una nova notificació
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expressa a l'efecte, llevat que en el termini esmentat l'òrgan competent per imposar la
sanció notifiqui a l'interessat un acord amb algun dels continguts a què es refereix
l’apartat 6 de l’article 25 del Reial decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general del règim sancionador tributari.
2. La proposta de resolució es lliurarà a l’interessat juntament amb el document
d’ingrés de la liquidació de la sanció en els supòsits que la norma procedimental així
ho permeti.
(...)
- Es modifica el títol de l’enunciat de l’article 116
“ARTICLE 116. Ajornaments i fraccionaments”
- Es modifica la redacció de l’apartat 1, lletra b) de l’article que passa a tenir la
redacció següent:
b) Deutes per tributs que es recaptin mitjançant padró, llevat de l’impost sobre béns
immobles i l’impost sobre activitats econòmiques, de manera que sí podran ajornarse o fraccionar-se els deutes corresponents a aquests dos impostos de cobrament
periòdic.
- Es crea un nou apartat 5, a l’article que passa a tenir la redacció següent:
(...)
5. “Correspon a l’Òrgan de Gestió Tributària la concessió i denegació de les
sol·licituds d’ajornament i fraccionament.”
ARTICLE 119. Procediment. Concessió automàtica. Acord de concessió
- Es modifica la redacció de l’article i es creen dos nous apartats 2 i 3 que passen a
tenir la redacció següent:
1. L’Ajuntament comprovarà les sol·licituds presentades i requerirà, si escau, la
documentació complementària adient.
2. La concessió de l’ajornament o fraccionament d’autoliquidacions, sol·licitat en els
terminis que estableix l’art. 35.2 d’aquesta ordenança, de liquidacions i de rebuts de
padró, aquests dos últims sol·licitats en període voluntari de pagament, es podrà
tramitar de forma automàtica quan es tracti de deutes inferiors a 6.000,00 euros, si
bé, es dictarà un acte administratiu per l’òrgan competent en el qual es recolliran,
entre d’altres, els terminis de venciment de l’ajornament o fraccionament
corresponent.
3. No obstant, el que s’estableix a l’apartat anterior, no es produirà la concessió
automàtica de l’ajornament o el fraccionament quan la persona que ho sol·liciti sigui
deutora d’un ajornament o fraccionament anterior per haver incomplert el pagament
en els terminis que li corresponien.
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Tampoc es produirà la concessió automàtica quan es tracti de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per a la prestació dels servei
d’intervenció sobre les activitats i els espectacles públics de l’Hospitalet de Llobregat.”

ARTICLE 123. Dispensa de garanties
- Es modifica l’apartat 1 de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. No s’exigirà garantia quan l’import del deute a ajornar o fraccionar sigui inferior a
6.000,00 euros.
(..)
ARTICLE 124. Terminis del pagament ajornat o fraccionat.
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
Sense perjudici del que disposa la normativa vigent, o per acord del Ple de l’Ajuntament
per a casos excepcionals en els quals es podran concedir terminis diferents, els
ajornaments o fraccionaments de pagament de deutes es subjectaran a les condicions
següents:

Quantia
del deute
Inferior a
6.000,00 euros
Des de
6.000,00 euros

Termini
màxim
de pagament

Quantia
mínima
per fracció

8 trimestres

50,00 euros

8 trimestres

Proporcional

Garantia
Dispensa de
garantia
Aportació de
garantia

ARTICLE 128. Iniciació del període executiu
- Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 d’aquest article que passa a tenir la redacció
següent:
(..)
b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant declaracions-liquidacions presentades
sense practicar el corresponent ingrés, quan acabi el termini fixat en l’article 35
d’aquesta ordenança.
ARTICLE 148.
- Es modifica l’enunciat del títol de l’article
“ARTICLE 148. Recurs de reposició i reclamació economicoadministrativa”
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- Es modifica el redactat de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i altres ingressos de dret públic de
l’Ajuntament es podran presentar en el termini d’un mes, si s’escau, el corresponent
recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa, conforme s’estableix,
respectivament, a l’article 14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i a l’article
235.1.paràgraf tercer, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.”
Disposició final
- Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent:
“1. S’autoritza a l’Alcaldia i per delegació seva al/a la regidor/a titular de l’Àrea
d’Hisenda per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al
desenvolupament i aplicació d’aquesta Ordenança.
2. Aquesta ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de........ de ............ de
2013; entrarà en vigor l’1 de gener del 2014 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS
IMMOBLES
ARTICLE 7. Bonificacions
Es modifica el redactat de l’apartat 3 de l’article que passa a tenir la redacció següent:
(...)
3. Tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost els subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i estiguin
empadronats en aquest municipi, respecte a aquells béns immobles que constitueixin
el seu domicili habitual, sempre que el seu valor cadastral sigui inferior a 66.000
euros i en els percentatges següents:
- Fins a 3 fills, el 20 per cent de la quota.
- Amb 4 fills, el 30 per cent de la quota.
- Amb 5 fills, el 40 per cent de la quota.
- Amb 6 fills o més, el 50 per cent de la quota.
(...)

ARTICLE 10. Quota i tipus de gravamen
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- Es modifica l’apartat 3 de l’article que passa a tenir la redacció següent:
(...)
3. El tipus de gravamen serà el 0,9218 % als béns de naturalesa urbana i el 0,43%
per als béns de naturalesa rústica.

ARTICLE 13 Normes de gestió
- Es modifica l’apartat 3 de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“3. Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, les
persones interessades podran presentar en el termini d’un mes, si s’escau, el
corresponent recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa,
conforme s’estableix, respectivament, a l’article 14.2.c) del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i a l’article 235.1. paràgraf tercer, de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària”.
ARTICLE 16
- Es suprimeix el segon paràgraf d’aquest article que passa a tenir la redacció
següent:
“Els subjectes passius amb escassa capacitat econòmica podran sol·licitar les ajudes
que es determinin per decret de l’alcalde o del/de la tinent/ta d’alcalde ponent
delegat/ada, d’acord amb la normativa de subvencions aprovada per l’Ajuntament.”

Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
.........de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
ARTICLE 4 Bonificacions i reduccions
- Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 3 que passa a tenir la redacció següent:
(...)

…/…

23

“Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer semestre de l’any en el
qual és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. La resolució de
concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà
la liquidació del període impositiu corresponent.”
ARTICLE 10 Normes de gestió de l'impost
- Es modifica l’apartat 3 de l’article 10
(...)
3. Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, les persones
interessades podran presentar en el termini d’un mes, si s’escau, el corresponent
recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa, conforme s’estableix,
respectivament, a l’article 14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a
l’article 235.1. paràgraf tercer, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària”.
(...)
Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
..................de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació”.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.04 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRAS.
ARTICLE 18
- Es modifica l’apartat 1 que passa a tenir la redacció següent:
“1. Les quantitats que s’han de satisfer com a garantia de la reconstrucció de
paviments a les llicències atorgades que així ho estableixin, seran les següents:
Conceptes
Paviment de terra
Vorera construïda
Paviment flexible d’alta qualitat (aglomerat asfàltic)
Paviment rígid d'alta qualitat (llamborda blindada, formigó)
Llamborda sobre sorra

euros/m2
42,95
77,85
95,45
102,00
84,60

(...)
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- Es suprimeix l’article 19 i es dóna una nova numeració a l’article 20 que passa a ser
article 19.
- Es modifica l’Annex I i Annex II (MODULS) que passen a tenir la redacció següent:
“ANNEX I
DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D’ACORD AMB EL COST
MATERIAL DE L’OBRA O INSTAL·LACIÓ, SEGONS MÒDULS
TAULA

Grup

Tipus d’edificació

Valor
(euros/m2)

I

Hotels de 5 estrelles
Edifici públic de categoria

1.280,66

II

Hotels de 4 estrelles, cinemes, discoteques, hospitals,
museus, teatres i biblioteques

1.047,81

III

Edificis d’habitatges aïllats
(superfície útil d’habitatges > 90 m2)

1.001.25

IV

Edificis d’oficines aïllats
amb sistema de construcció d’alta tecnologia

931,38

V

Edificis d’oficines amb sistema de construcció tradicional i
laboratoris
Edificis plurifamiliars i habitatges unifamiliars entre
mitgeres (superfície útil
d’habitatges > 90 m2)

884,82

VI

Edificis plurifamiliars entre mitgeres o aïllats
(superfície útil d’habitatges entre 70 i 90 m2)

814,98

VII

Hotels de 3 estrelles
Dispensaris, centres mèdics i residències geriàtriques

768,39

VIII

Hotels de 2 estrelles.
Escoles.
Edificis plurifamiliars
(HPO o superfície útil d’habitatges < 70 m2 )

675,25

…/…

25

Naus industrials de 2 plantes i oficines

IX

Naus industrials amb llums de 10 m

582,11

Hotels d’1 estrella.
Pensions i hostals
Naus industrials amb llums de 15 m
Magatzems, centres i locals comercials
Pavellons esportius coberts
Naus industrials amb llums de 20 m
Reformes i canvis d’ús

X

XI

465,69

395,84

XII

Aparcaments i garatges

256,12

XIII

Parcs infantils a l’aire lliure
Piscines i instal·lacions esportives descobertes

139,72

ANNEX II
DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D’ACORD AMB EL COST
MATERIAL DE L’OBRA O INSTAL·LACIÓ, SEGONS MÒDULS
TAULA

Grup

Tipus d’edificació

Euros/ml
calçada

Euros/ml
vorera

I

ml d’obra de canalització d’aigua

146,24

116,49

II

ml d’obra de canalització de xarxa de
comunicacions i/o fibra.

120,36

98,74

III

ml d’obra de canalització de gas.

157,83

131,05

IV

ml d’obra de canalització de cable elèctric

118,81

92,02”

- Es modifica la Disposició final que passa a tenir la redacció següent:

Disposició final
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“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
........ de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.01 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
- Es modifica la denominació de l’ordenança fiscal que passa a ser la següent:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.01 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOBRE LES ACTIVITATS I ELS
ESPECTACLES PÚBLICS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”
Disposicions generals
ARTICLE 1
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“A l’empara d’allò previst als articles 133.2 i 142 de la Constitució, article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; articles 89 i 90 de la
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
articles del 20 al 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat
amb el que disposen els articles del 15 a 19 d’aquest mateix text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per a la prestació del servei d’intervenció sobre les
activitats i els espectacles públics de l’Hospitalet de Llobregat”.
ARTICLE 2 Fet imposable
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i espectacles
públics que es desenvolupin o realitzin en aquest terme municipal, s’ajusten a
l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en
les activitats i espectacles públics conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa
reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora
dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general
o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a
aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats i espectacles públics i
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que s’especifiquen a les quotes tributàries contingudes a l’article 6 d’aquesta
ordenança fiscal.”
ARTICLE 3 Obligació de contribuir
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
1.

“Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada en la data de
presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu
ho fa expressament.

2.

En les intervencions municipals iniciades d’ofici o a instància de persona diferent
al subjecte passiu, la taxa es meritarà en la data en què es dicti la resolució
d’incoació del corresponent procediment.

3.

En altres supòsits d’intervenció municipal diferents als anteriors, la taxa es
meritarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet
imposable.

4.

Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la
seva resolució denegatòria, ni la concessió condicionada a la modificació del
projecte presentat, ni la caducitat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant
després que se li hagi concedit la llicència o, s’hagi presentat la comunicació
prèvia o declaració responsable.

5.

En les activitats sotmeses al règim de llicència, si el desistiment es formulés
abans de la concessió de la llicència, la quota de la taxa per a la prestació del
servei de la intervenció respectiva quedarà reduïda al 20 per cent de la que li
correspondria si s’hagués dictat la resolució. El contribuent tindrà dret a la
devolució de la quantitat que sobrepassi l’esmentat 20 per cent de la quota que
correspongui ingressar.”

ARTICLE 6 Quotes
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent
“S’estableixen les tarifes per a la prestació dels serveis de cada règim o procediment
d’intervenció i tramitació municipal següents:
Cod
i

Fet imposable

Quota/euros
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Llicència municipal tipus A.
01
Activitats sotmeses a Llicència municipal ambiental o qualsevol
altra llicència prevista a la legislació, de competència municipal,
que incorpori un tràmit d’informació pública i audiència veïnal; en
tots aquells aspectes que no siguin incompatibles amb aquest
règim.
2.539,57
02
Activitats recollides en el annex I del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, sotmeses a llicència municipal d’establiments
oberts al públic.
3.198,23
Llicència municipal tipus B
03
Activitats sotmeses a llicència municipal quan no incorpori un
tràmit d’informació pública i audiència veïnal i centres de culte de
superfície superior a 100 m² o aforament superior a 90 persones.
1.903,86
04-1 Espectacles
públics
i
activitats 1 unitat
276,62
en
establiments
no de 2 a 10 unitats
04-2 recreatives
207,47 €/unitat
04-3 permanents desmuntables, excepte de 11 a 20 unitats
165,97 €/unitat
04-4 espectacles de circ. (**)
a partir de 21 unitats
138,31 €/unitat
04-5 Espectacles de circ.
1.291,91
05
Espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
extraordinari i espectacles públics o activitats recreatives en espais
que no disposin de llicència, excepte espectacles de circ.
1.715,00
Comunicació prèvia
06
Activitats recollides en el annex I del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, sotmeses al règim de comunicació prèvia.
1.178,44
07
Centres de culte de superfície fins a 100 m² i aforament fins a 90
persones
1.178,44
08
Actuacions en directe en els establiments recollits en el annex I del
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives
1.178,44
09
Activitats i espectacles públics sotmesos al règim de comunicació
prèvia a l’Ajuntament per qualsevol normativa d’acord amb l’annex
C de l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els
espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat i tots aquells
sotmesos al règim de comunicació prèvia davant l’Ajuntament per
qualsevol altra normativa, no incloses en els apartats anteriors.
1.083,80
Declaració responsable
10
Activitats i espectacles públics indicats a l’annex D de l’ Ordenança
d’intervenció conjunta sobre les activitats o els espectacles públics
de L’Hospitalet de Llobregat, excepte habitatges d’ús turístic, i tots
aquells sotmesos a declaració responsable davant l’Ajuntament per
qualsevol altra normativa.
525,10
11
Habitatges d’ús turístic
269,57
Modificacions no substancials dels títols habilitants
12
Modificacions no substancials amb efectes sobre la salut, seguretat 75%*
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de les persones o el medi ambient en activitats o els espectacles
públics
13
Modificacions no substancials sense efectes sobre la salut,
seguretat de les persones o el medi ambient en activitats o els
espectacles públics
Controls i Informes tècnics
14
Control inicial dels serveis tècnics municipals previst per resolució
municipal per la qual es concedeix la llicència.
15
Tramitació del control periòdic corresponent a les llicències
municipals tipus A de l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les
activitats o els espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat
16
Tramitació del control periòdic corresponent a les llicències
municipals tipus B de l’Ordenança d’intervenció conjunta sobre les
activitats o els espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat
17
Tramitació del Control preventiu d’incendis d’activitats incloses en
els Annexos I i II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d' incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis
18
Control preventiu d’incendis d’activitats incloses en l’ Annex F de l’
Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats o els
espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat.
19
Informes tècnics a sol·licitud de l’interessat
20
Visites de control realitzades per tècnics municipals a sol·licitud del
titular de l’activitat
Altres serveis de l’administració
21
Canvi de titularitat per transmissió de llicències i dels efectes de les
comunicacions prèvies o declaracions responsables
22
Emissió de certificats
23
Tramitació del procediment de revisió de llicències municipals

50%*

413,74

744,08

535,15

184,08

578,63
275,62
378,62

95,22
217,73
370,21

* Sobre la quota corresponent a una nova instal·lació.
** Per atracció o caseta.”
ARTICLE 8 Bonificacions
- Es modifica l’article 8 que passa a tenir la redacció següent:
1. “Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de les quotes relacionades a l’article 6
de la present ordenança relatives als controls periòdics (codis 15 i 16) aquelles
empreses que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la
Unió Europea.
2. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota relacionada a l’article 6 de
la present ordenança els espectacles públics i les activitats recreatives de
caràcter extraordinari subjectes a la intervenció municipal que s’exercitin en els
locals gestionats per “La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. (S.P.M.).
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3. Gaudiran d’una bonificació del 89 per cent de la quota relacionada a l’article 6 de
la present ordenança :
a)

Les activitats i instal·lacions subjectes a la intervenció municipal que s’exercitin
directament per entitats sense ànim de lucre incloses al Registre Municipal
d’Entitats d’Interès Municipal.
b) Les activitats i instal·lacions que s’exercitin en els locals que utilitzin les entitats
incloses en el Registre Municipal d’Entitats d’Interès Municipal o els organismes
públics, sigui qui sigui el titular d’aquestes activitats i instal·lacions, sempre que
aquestes activitats i instal·lacions estiguin dirigides i/o dedicades als membres o a
les persones associades de les esmentades entitats.
c) Les activitats i instal·lacions de centres de culte, els titulars dels quals siguin
entitats religioses que figurin inscrites en el Registre d’Entitats religioses que
estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa i
el Reial decret 142/1981, de 9 de gener, que estableix l’Organització i
funcionament del Registre d’Entitats religioses o, normes que els substitueixin.
d) La instal·lació, l’explotació i/o el manteniment d’infraestructures d’interès públic
municipal en terrenys públics que realitzin les entitats públiques. Es consideraran
activitats d’interès públic municipal les dedicades a aparcaments i/ o al
manteniment o reparació de vehicles, i/o dipòsit o emmagatzematge de materials
per a infraestructures del ferrocarril metropolità.
4. El sol·licitant haurà de formular la sol·licitud de benefici fiscal al presentar
l’autoliquidació corresponent aplicant-hi, amb caràcter provisional la bonificació
que, segons el seu parer, hi escaigui, comunicant a l’Ajuntament els fets
justifiquen aquest benefici fiscal.
5. En el supòsit que poguessin correspondre a una mateixa activitat o espectacle
públic dues o més bonificacions de les previstes en aquest article, únicament serà
d’aplicació la que representi una major minoració de la quota, sense que en cap
cas no pugui acumular-se més d’una bonificació per una mateixa activitat o
espectacle públic.”
ARTICLE 9 Legalitzacions
- Es modifica l’article 9 que passa a tenir la redacció següent:
“En aquells casos en què l'Ajuntament hagi constatat el funcionament d'activitats o
espectacles públics sense disposar del títol habilitant corresponent, s’incrementaran
les quotes relacionades a l’article 6 de la present ordenança en un import addicional
de 283,98 €."
ARTICLE 10 Normes de gestió
- Es modifica l’article 10 que passa a tenir la redacció següent:
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn per
sol·licitud del subjecte passiu.
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Els subjectes passius presentaran l'imprès de l’autoliquidació degudament
emplenat juntament amb la sol·licitud de llicència, amb la comunicació prèvia o
amb la declaració responsable de forma que no es tramitarà l’expedient sense
que s’hagi efectuat l’ingrés.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració,
que la notificarà al subjecte passiu, pel seu pagament.
3. Una vegada dictada la resolució municipal o, en els supòsits d’activitats
comunicades i declaracions responsables, una vegada verificada la seva
conformitat amb la normativa aplicable, es comprovarà l’autoliquidació efectuada i
si s’escau, es practicarà una liquidació complementària que serà notificada a
l’obligat tributari que correspongui.
Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
........... de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació”.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.02 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
UTILITZACIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS AUTORITZATS PER
L’AJUNTAMENT.
ARTICLE 5 Quota tributària
- Modificació del redactat de l’article 5
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreductible
per l’autorització.
Les bases i tarifes per les quals es regirà aquesta ordenança són les següents:
Tarifa per unitat de placa numèrica
Guals
Plaques no incloses en apartats anteriors
Plaques identificatives d’obres majors, i d'obres menors relatives a
rehabilitacions estructurals i de façanes

Euros
54,10
13,55
75,95"

Disposició final
-Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
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“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
....... de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació”.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.03 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDUSTRIA I LES ACTIVITATS
PROFESSIONALS.
ARTICLE 7 Tarifes
- Es modifica l’article 7.1 que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
1. Mercats: concessionaris, parades interiors i de locals comercials
Tarifa
1.1. Tarifa C
1.2. Tarifa D
1.3. Tarifa E
1.4. Tarifa G
1.5. Tarifa H
1.6. Tarifa J
1.7. Tarifa K
1.8. Tarifa L

Euros
130,70
122,45
112,80
75,65
75,65
112,80
246,30
276,50”

- Es modifica l’article. 7.1.2 que passa a tenir la redacció següent:
2. Recollida de brossa industrial, comercial i professional
Superfície de l’establiment industrial, comercial o
professional
Tarifa
Més de 150 m2 fins
Fins a 150 m2
Més de 500 m2
2
a 500 m
Euros
Euros
Euros
- Es modifica les tarifes de l’article 7.1.2 que passa a tenir la redacció següent:
“2. Recollida de brossa industrial, comercial i professional
Superfície de l’establiment industrial, comercial o
professional
2
Tarifa
Fins a 150 m
Més de 150 m2 fins a Més de 500 m2
Euros
500 m2
Euros
Euros
2.1. Tarifa 02
281,85
536,55
804,75
2.2. Tarifa 03
280,70
561,25
840,55
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2.3. Tarifa 04
2.4. Tarifa 05
2.5. Tarifa 06
2.6. Tarifa 07
2.7. Tarifa 08
2.8. Tarifa 11
(professionals)
2.9. Tarifa 00
(sense superfície)

236,80
186,50
134,95
100,55
72,75
45,95

492,50
386,60
280,70
212,10
150,00
47,75

0,00

0,00

735,95
579,10
420,95
316,45
217,85
47,75
0,00”

Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
.......... de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació”.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.04 REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL
ARTICLE 12 Drets funeraris
- Es modifica l’article 12 que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia dels drets funeraris és la que es fixa en el quadre següent:
Concepte
1.a. Concessions a 50 anys
1.a.1. Columbari múltiple
1.b. Concessions a 25 anys
1.b.1. Nínxol de primera fila amb ossera
1.b.2. Nínxol de primera fila sense ossera
1.b.3. Nínxol de segona fila
1.b.4. Nínxol de tercera fila
1.b.5. Nínxol de quarta fila
1.b.6. Nínxol de cinquena fila
1.b.7. Nínxol de sisena fila
1.b.8. Nínxol de setena fila
1.b.9. Columbari individual
1.c. Altres concessions i serveis
1.c.1. Renovació de la concessió d’un nínxol per un any
1.c.2. Nínxol per dos anys, inclosos el trasllat i la conservació
1.d. Reversió concessions
1.d.1. Nínxol de primera fila amb ossera

Euros
1.115,00
1.802,94
1.502,45
1.802,94
1.622,63
1.201,97
901,47
600,97
540,87
540,87
116,96
355,35
522,34
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1.d.2. Nínxol de primera fila sense ossera
1.d.3. Nínxol de segona fila
1.d.4. Nínxol de tercera fila
1.d.5. Nínxol de quarta fila
1.d.6. Nínxol de cinquena fila
1.d.7. Nínxol de sisena fila
1.d.8. Nínxol de setena fila
1.d.9. Tomba
1.d.10. Terrenys per construir-hi panteons. Per m2
1.d.11. Columbari
1.d.12. Columbari múltiple

436,47
522,34
463,71
339,35
254,66
213,20
170,56
2.605,81
592,23
169,50
349,50

2. Quan la persona titular d’una concessió funerària hi renunciï, l’Ajuntament abonarà
les quantitats assenyalades a l’apartat 1d. d’aquest article. En aquest cas, les
despeses que s’originin pel trasllat de les restes existents a una altra sepultura seran
a càrrec de la persona titular, llevat que l’Administració les traslladi d’ofici als llocs
destinats a aquest efecte. Així mateix, les despeses ocasionades que es produïssin
pel canvi de titularitat seran a càrrec de l’Ajuntament.
3. Si es renuncia a panteons, l’Ajuntament abonarà el valor del terreny que ocupin,
però no abonarà cap import per la construcció feta.”
Disposició final
- Es modifica la Disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
................. de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació”.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.05 REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA
DE VEHICLES I CONTENIDORS DE LA VIA PÚBLICA, IMMOBILITZACIÓ PER
PROCEDIMENTS MECÀNICS I DIPÒSIT
ARTICLE 6 Tarifes
- Modificació de l’article 6 que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
1. Retirada de vehicles de la via pública
1.a. Servei realitzat en horari diürn i dia laborable
Tarifa
Euros
1.a.1. Bicicletes
7,75
1.a.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles
34,60
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anàlegs
1.a.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
116,00
1.a.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
257,55
1.a.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg
386,35
1.a.6. Resta de vehicles
73,10
1.a.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via pública
7,75
sense llicència o autorització. Per element retirat
1.b. Servei realitzat en horari nocturn o en dia festiu
Tarifa
1.b.1. Bicicletes
1.b.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles
anàlegs
1.b.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
1.b.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
1.b.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg
1.b.6. Resta de vehicles
1.b.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via pública
sense llicència o autorització. Per element retirat

Euros
9,70
41,20
141,70
314,20
471,25
94,00
9,75

2. Estada en el dipòsit municipal
Hora
fracció
a partir
hora
Tarifa per custòdia
Euros
2.1. Bicicletes
0,30
2.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, 0,55
motocarros i vehicles anàlegs
2.3. Turismes, furgonetes i vehicles 1,40
anàlegs fins 3.000 kg
2.4. Camions amb tonatge des de 2,10
3.000 kg fins a 7.500 kg
2.5. Autocars i camions de més de 2,80
7.500 kg
2.6. Resta de vehicles
2,80

o Dia
Mes
màxim 10 màxim
5ª hores
dies
Euros

Euros

2,60
5,20

26,00
52,00

14,05

140,40

20,80

208,00

27,60

275,60

10

27,60

275,60
A partir del
Tarifa per custòdia diària
2n dia
2.7. Qualsevol element dipositat en la via pública sense llicència o 1,05
autorització. Per element retirat
3. Immobilització de vehicles per procediments mecànics
Tarifa
Euros
3.1. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles 32,80
anàlegs
3.2. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg
58,50
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3.3. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg
3.4. Autocars i camions de més de 7.500 kg
3.5. Resta de vehicles

71,50
84,55
58,50

4. Retirada de contenidors sense llicència o autorització
Tarifa
4.1. Amb transport a l’abocador
4.2. Sense transport a l’abocador
4.3. Retirada de sacs de runa i transport a l’abocador
4.4. Custòdia de contenidors al dipòsit municipal. Per dia d’estància

Euros
373,55
163,55
163,55
27,85

2. L’horari nocturn és de 22,00 a 6,00 hores. L’horari festiu inclou els diumenges i els
dies festius d’àmbit local, autonòmic i estatal.”
Disposició final
- Es modifica la Disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de
............... de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació”.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.06 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ
DE SERVEIS MUNICIPALS D’URBANISME
- Es crea un Títol I; un enunciat nou de “Disposicions Generals” al redactat de
l’Ordenança i es modifica l’article 1 que passa a tenir la redacció següent:
“TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Normativa de referència
ARTICLE 1
“A l’empara d’allò previst als articles 133.2 i 142 de la Constitució, article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; articles del 20 al 27 i
57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 a 19 d’aquest mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
prestació de serveis municipals d’urbanisme que es regirà per aquesta ordenança
fiscal.”

ARTICLE 2 Subjecte passiu ( abans article 5 “Subjectes passius”)
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- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
1. “Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, els
sol·licitants de la prestació del servei en que es fonamenti la intervenció de
l’Administració municipal, assenyalada en el fet imposable. En cas de
prestació del servei d’ofici, es considerarà subjecte passiu qui resulti
interessat en el mateix.
2. Si un cop presentada la instància que fonamenta la intervenció municipal es
realitza la substitució del sol·licitant, de forma acreditada, el nou subjecte
passiu quedarà subrogat en la tramitació de l’expedient d’intervenció
municipal respectiu, des del moment de la sol·licitud de la substitució davant
l’Ajuntament. Això, sempre que l’esmentada sol·licitud de substitució es
produeixi abans de dictar-se la resolució de l’expedient. “
- Es crea un nou article 3 amb la redacció següent:
ARTICLE 3 Responsables
“Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques i les entitats regulades
a l’article 35.4 de la Llei general tributària, determinades com a tals a la Llei general
tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs
municipals.”
ARTICLE 4 Obligació de contribuir ( abans article 3 )
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“L’obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei
previst com a fet imposable a la present ordenança fiscal. En cas de prestació del
servei d’ofici, l’obligació de contribuir neix en el moment d’inici de la prestació.”
ARTICLE 5 Normes de gestió (abans article 7 )
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1.La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn per
sol·licitud del subjecte passiu.
Els subjectes passius presentaran l'imprès de l’autoliquidació degudament emplenat
juntament amb la sol·licitud de prestació dels serveis inclosos dins dels fets
imposables recollits a la present ordenança fiscal, de forma que no es tramitarà
l’expedient sense que s’hagi efectuat l’ingrés.
En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, pel seu pagament.
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2. Una vegada dictada la resolució municipal, prestat el servei, o en els supòsits
d’obres comunicades i declaracions responsables, un cop verificada la seva
conformitat amb la normativa aplicable, es comprovarà l’autoliquidació efectuada i si
s’escau, es practicarà una liquidació complementària que serà notificada a l’obligat
tributari que correspongui.
3.El desistiment de la tramitació de les obres sotmeses al règim de llicència, si aquest
es formulés abans de la seva concessió, la quota de la taxa per a la prestació del
servei de la intervenció respectiva quedarà reduïda al 20 per cent de la que li
correspondria si s’hagués dictat la resolució. El contribuent tindrà dret a la devolució
de la quantitat que sobrepassi aquest 20 per cent de la quota ingressada.”

- Es crea un nou article 6 que passa a tenir la redacció següent:
“ ARTICLE 6 Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’actuarà d’acords amb el que disposa la Llei
general tributària, altres normes que la desenvolupen i l'Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació municipal.”
- Es crea un nou enunciat amb “Títol II” i es dóna una nova redacció a l’enunciat de
l’antiga lletra A de l’Ordenança amb el redactat següent:
“TÍTOL II
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
D’OBRES, COMUNICACIONS PRÈVIES, DECLARACIONS RESPONSABLES; PER
LES ORDRES D’EXECUCIÓ I SUPÒSITS DE RUÏNA; PER LA PROTECCIÓ DE LA
LEGALITAT URBANÍSTICA; PER L’EMISSIÓ D’INFORMES I CERTIFICATS DE
NATURALESA URBANÍSTICA; PER LA SENYALITZACIÓ DE RASANTS I
AMIDAMENTS DE DISTÀNCIES TRAMITATS PEL SERVEI D’URBANISME.”
ARTICLE 7 Fet imposable (abans article 2)
- Es modifica la redacció de l’article que passa a tenir la redacció següent:
1. “Constitueix el fet imposable de la taxa tant l’activitat tècnica com l’administrativa
resultant de la tramitació de llicències d’obres, comunicacions prèvies,
declaracions responsables, entre els quals es troben els fulls d’assabentat, la
pròrroga i modificació de llicències, canvis de titularitat, canvis d’ús, la primera
ocupació; la tramitació de les ordres d’execució i supòsits de ruïna; la tramitació
dels expedients per la protecció de la legalitat urbanística; per l’emissió d’informes
i certificats de naturalesa urbanística entre els quals es troben aquells relacionats
amb el planejament, qualificacions urbanístiques, possibilitats de canvi d’ús
urbanístic dels immobles i els de legalitat, antiguitat i compatibilitat; per la
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senyalització de rasants i amidaments de distàncies tramitats pel servei
d’urbanisme.
2. En cas d’alineacions de rasants i mesura de distàncies constitueix el fet
imposable de la taxa la prestació d’aquest servei.”

ARTICLE 8 Tarifes (abans article 6)
- Es dóna una nova redacció a l’article que passa a tenir la redacció següent:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Codi Fet imposable
Tarifa
Informes i certificats
01
Informe d'aprofitament urbanístic, legalitat i antiguitat d'una finca
sense certificar
40,20 €
02
Certificació d'aprofitament urbanístic, legalitat i antiguitat d'una finca
71,75 €
03
Informe de canvi d'ús i canvi de nom de carrer i/o numeració d'una
finca
89,65 €
04
Certificació de canvi d'ús i canvi de nom de carrer i/o numeració
d'una finca.
119,90 €
05
Informe de compatibilitat urbanística.
171,10 €
06
Certificació de compatibilitat urbanística.
201,35 €
Tramitació de llicències d’obres i comunicacions prèvies
07
Llicència
d’obra
major
Min
Màx.
Sobre rasant
(LLOM)
149,30€ 2.483,05 € 0,55 €/m²
Min
Màx.
Sota rasant
0,00 €
679,25€
0,10 €/m²
08
Llicència d’obra menor i comunicació prèvia 08.1 CP1
98,50 €
08.2 LLOME0
145,35 €
08.3 LLOME1
149,30 €
08.4 LLOME2
269,05 €
08.5 Primera ocupació 1,57/m²const
09
Declaració responsable o full d’ assabentat.
30,00 €
10
Prorroga de llicència
163,15 €
11
Llicència d’obres per l’execució de gual a vorera
220,20 €
Modificació en edifici existent, o de les condicions de la llicència en tràmit o atorgada
12
Canvi de titularitat de la llicència.
62,10 €
13
Modificació de llicència mantenint el pressupost, la superfície
construïda i unitats constructives (número de locals, habitatges,
trasters, places d’aparcament)
25 % *
14
Modificació de llicència que comporti qualsevol, algunes o totes de
les següents modificacions: pressupost, superfície construïda, 75 % *
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unitats constructives (número de locals, habitatges, trasters, places
d’aparcament)
15
Modificació d’ús en edifici existent, en llicència en tràmit o atorgada
Ordres d’execució i supòsits de ruïna
16
Expedient contradictori de ruïna.
Senyalitzacions d’alineacions i rasants
17
Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana consolidada
18
Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana no consolidada,
alineació al carrer
Amidaments
19
Mesura de distàncies entre dos punts del municipi en línia recta
20
Mesura de distàncies entre dos punts segons un itinerari vial. Per
cada itinerari

100%*
1.715,45 €
101,30 €
177,25 €
101,30 €
196,90 €

*Sobre la quota corresponent a una nova llicència.
El significat de les sigles és el següent:
LLOM: Les obres de construcció i d'edificació de nova planta, i les d'ampliació,
reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja
existents, i les obres que comportin un canvi d’ús en les edificacions o en part de les
mateixes.
CP1: Obres a l’interior d’habitatges o locals amb modificació de distribució sense
afectació estructural, col·locació de portes i persianes, reixes i baranes metàl·liques,
col·locació de tendals visibles des de la via pública en planta baixa de les
edificacions, col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos, execució de cata,
pou i sondeig d’exploració, realització de treballs d’anivellació de terrenys que no
alterin en algun punt, en més d'un metre, ni tinguin transcendència per a l'amidament
de l'altura reguladora de l'edifici, col·locació de tanques en solars i terrenys, pintura i
reparació de façanes, obres en parets mitgeres i envà pluvial i de reparació de patis
sense necessitat de bastida i sense ocupació de l’espai públic, instal·lació de
bastides, ponts, grues i similars (en general mitjans auxiliars relacionats amb
intervencions de l’edifici que els requereixin: façanes, instal·lació baixants, conductes
de ventilació, pintat...) sense ocupació via pública, instal·lació d’antenes i d’aparells
d’aire condicionat, en les cobertes i terrats d’edificis, instal·lacions de baixants,
xemeneies o similars que siguin o passin per espais comuns de l’edifici, construcció
de rampes a l'interior de l'edifici. Totes aquelles obres no previstes expressament en
els punts anteriors però assimilables en quant a entitat i naturalesa. Obres derivades
d’ordres d’execució i de restauració de la legalitat urbanística assimilables en quant a
entitat i naturalesa a les recollides anteriorment.
LLOME0: Reforma o rehabilitació de l’edifici que afecti parcialment a l’estructura,
sense ampliació de volums, obres de rehabilitació d’habitatges o locals amb afectació
estructural, Intervencions sobre elements estructurals, obres d’instal·lació
d’ascensors, elevadors o altres elements mecànics que facilitin l’accessibilitat a
l'interior de l'edifici, construccions auxiliars amb una superfície màxima de 15 m² i en
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cas de ser provisionals fins a 50 m², Instal·lació de bastides, ponts, grues i similars
(en general mitjans auxiliars relacionats amb intervencions de l’edifici que els
requereixin, façanes, instal·lació baixants, conductes de ventilació, pintat,...) amb
ocupació de via pública, col·locació de cartelleres i tanques publicitàries visibles des
de la via pública, instal·lació de marquesines, instal·lació d’antenes de telefonia mòbil
(si comporta reforç estructural), Totes aquelles obres no previstes expressament però
assimilables en quant a entitat i naturalesa. Obres de restauració de la legalitat
urbanística assimilables en quant a entitat i naturalesa a les recollides anteriorment.
LLOME1: La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions, els
moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de
sòl, totes aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant a
entitat i naturalesa, obres de restauració de la legalitat urbanística assimilables en
quant a entitat i naturalesa a les recollides anteriorment..
LLOME2: Obres d’instal·lació d’ascensors i elevadors exteriors, i altres elements
mecànics, o no, que permetin l’accessibilitat a l'edifici des de l'exterior, totes aquelles
obres no previstes expressament però assimilables en quant a entitat i naturalesa.”
ARTICLE 9 Bonificació (abans article 4 Bonificacions per a obres d’interès municipal)
- Es dóna una nova redacció a l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Les obres que gaudeixin de la declaració d’interès municipal, regulada a l’article 4.1
de l’Ordenança reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres,
tindran dret a gaudir d’una bonificació del 95 per cent sobre la quota. Aquesta
bonificació podrà aplicar-se directament a l’autoliquidació de la taxa. “
ARTICLE 10 Legalitzacions i ordres d’execució
- Es crea un nou article 10 amb la redacció següent:
“Les llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables iniciades abans
d’haver obtingut l’oportuna llicència, haver efectuat la corresponent comunicació
prèvia o declaració responsable correctament validada, o havent estat objecte d’una
ordre d’execució, veuran incrementada la quota corresponent relacionada a l’article 8
de la present ordenança en un import addicional de 173,68 €. “
- Es crea el Títol III, (abans lletra B. TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
PARCEL·LACIÓ) amb el redactat següent redactat:
“TÍTOL III
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PARCEL·LACIÓ”
ARTICLE 11 Fet imposable ( abans article 8 Fet imposable )
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
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“ Constitueix el fet imposable l'inici de la prestació del servei de parcel·lació, sempre
que la sol·licitud o recepció sigui obligatòria, llevat dels polígons complets que siguin
objecte d’actuació de planejament.”
ARTICLE 12 Tarifes ( abans article 11 Quota tributària i tarifes )
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
Codi Fet imposable
Parcel·lació
01
Llicència de parcel·lació, per cada parcel·la resultant
02
Certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació

Tarifa
154,60 €
119,90 €”

- Es crea un Títol IV a l’Ordenança amb el redactat següent:
“TÍTOL IV (abans lletra D. TAXA PEL DESPLAÇAMENT D’INSTAL·LACIONS
D’ENLLUMENAT PÚBLIC)
“TAXA PEL DESPLAÇAMENT D’INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC”
ARTICLE 13 Fet imposable ( abans article 19 Fet imposable)
- Nova redacció de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Constitueix el fet imposable generador de la taxa, l’activitat municipal consistent en la
prestació dels serveis de retirar o desplaçar elements d’enllumenat públic com a
conseqüència de l’enderroc d’edificis, obres o qualsevol altra circumstància anàloga.”
ARTICLE 14 “Tarifes (abans article 22 Quota tributària)
- Nova redacció de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Codi
Fet imposable
Tarifa
Desplaçament d’instal·lacions d’enllumenat públic
01
Desplaçament d’un punt de llum situat a la façana
1.577,10€
02
Desplaçament d’una línia d’alimentació d’enllumenat públic situada
a la façana
1.259,10€
03
Desplaçament d’un suport instal·lat a la vorera
1.670,90€
04
Desplaçament entroncament aeri-soterrat
1.286,95€”
- Creació del Títol V ( abans lletra E. “TAXA PER RETIRADA I REPOSICIÓ DE
CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE RESIDUS” ) amb el redactat següent:
“TÍTOL V
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TAXA PER RETIRADA I REPOSICIÓ DE CONTENIDORS DE RECOLLIDA DE
RESIDUS”
ARTICLE 15 Fet imposable ( abans article 24 Fet imposable)
- Nova redacció de l’article que passar a tenir el redactat següent:
“Constitueix el fet imposable generador de la taxa, l’activitat municipal consistent en la
prestació dels serveis de retirada i posterior reposició d’una bateria de contenidors de
recollida de residus ubicats a la via pública com a conseqüència de l’enderroc
d’edificis, obres o qualsevol altra circumstància anàloga.”
ARTICLE 16 “Tarifes ( abans article 27 Quota tributaria)
- Nova redacció de l’article que passa a tenir el redactat següent:
Codi Fet imposable
Tarifa
Retirada i reposició de contenidors de recollida de residus
01
Retirada i posterior reposició d’una bateria de contenidors de
recollida de residus ubicats a la via pública
291,20 €

- Es suprimeix l’apartat de la lletra C; i la supressió dels articles 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, i 28 de l’Ordenança.
Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
......... de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.07 REGULADORA
ACTUACIONS SINGULARS DE LA GUARDIA URBANA

DE

LA

TAXA

PER

ARTICLE 5 Tarifes
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Tarifa
1. Emissió d’informes tècnics

Euros
50,55
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2. Acompanyament de vehicles
3. Operacions en la via pública
3.1. Habilitació d’espais d’estacionament per a tasques de càrrega
i descàrrega o treballs especials que es realitzen sobre una
longitud màxima de 10 metres lineals
3.2. Habilitació d’espais d’estacionament per a tasques de càrrega
i descàrrega o treballs especials que es realitzen sobre una
longitud que supera els 10 metres lineals. Per cada 2 metres
lineals o fracció
3.3. Tallament d’un carril de circulació en vies amb més d’un carril
en el sentit afectat
3.4. Tallament total d’un sentit de circulació
3.5. Tallament total dels dos sentits de circulació
4. Prestació de serveis segons les persones necessàries
4.1. Per cada agent/a
a) En horari diürn. Per hora o fracció
b) En horari nocturn o festiu. Per hora o fracció
c) En horari nocturn i festiu. Per hora o fracció
4.2. Per cada caporal/a
a) En horari diürn. Per hora o fracció
b) En horari nocturn o festiu. Per hora o fracció
c) En horari nocturn i festiu. Per hora o fracció

50,55
24,75

2,45

49,50
82,50
98,95

50,55
53,85
58,30
58,30
71,10
76,75”

Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
........... de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació”.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.08 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL DELS EQUIPAMENTS CULTURALS
ARTICLE 3 Meritació
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. La taxa es meritarà quan, un cop sol·licitada la preceptiva llicència o autorització,
l’aprofitament especial o l’ús privatiu sigui autoritzat.
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2. Igualment, es meritarà la corresponent taxa quan es produeixi l’efectiu aprofitament
especial o ús privatiu sense la prèvia autorització municipal.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, la utilització o l’aprofitament del
domini públic no es produís, serà procedent la devolució de l'import corresponent.”
ARTICLE 6
-Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
1. Teatre Joventut
1.1. Sala A amb personal tècnic. Per dia

624,00

1.2. Sala B amb personal tècnic. Per dia

202,80

2. Espais i centres culturals (Sant Josep, Santa Eulàlia, Collblanc,
La Torrassa, Sanfeliu, Bellvitge i La Bòbila)
2.1. Sala petita (fins a 15 m2). Per hora
2.2. Sala mitjana (fins a 25 m2). Per hora
2.3. Sala gran (fins a 100 m2). Per hora
2.4. Sala gran amb personal tècnic. Per hora
3. Equipaments bibliotecaris
3.1. Aules multimèdia. Per hora
3.2. Sales petites (fins a 15 m2). Per hora
3.3. Sales mitjanes (més de 15 m2 i fins a 60 m2). Per hora
3.4. Sales grans (més de 60 m2). Per hora
3.5 Jardins de Can Sumarro. Per hora
4. Equipaments del Museu (Casa Espanya, Harmonia i Can Riera).
Per hora
5. Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
5.1. Sala d’actes, sense personal tècnic. Per cessió
5.2. Sala d’actes, amb personal tècnic. Per cessió

Euros

1,20
1,95
7,80
23,25

52,00
10,40
20,80
27,05
52,00
112,95
82,50
208,00

(...)
ARTICLE 8 Normes de gestió i recaptació
-Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Les condicions per accedir a la utilització privativa o a l’aprofitament dels
equipaments culturals de l’Àrea de Servei a les persones estan recollides en el
Reglament per a la utilització privativa d’equipaments culturals adscrits a l’Àrea
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d’Educació i Cultura publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm.
253, de 20 d’octubre de 1997, pàgines 27 i 28.
Els subjectes passius efectuaran l'ingrés d'aquesta taxa mitjançant autoliquidació que
s'haurà de fer efectiva, com a mínim, 48 hores abans de l’ocupació, bé a la Tresoreria
Municipal, bé a les entitats col·laboradores autoritzades. No es podrà ocupar l’espai
sol·licitat mentre la taxa corresponent no sigui satisfeta.”
Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
.............. de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació”.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.09 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ
DE COPIES I REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS QUE CONSTEN ALS SERVEIS
MUNICIPALS
ARTICLE 5 Quota tributària i tarifes
Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Tarifes
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
Euros
1. Fotocòpies
1.1. Fotocòpia DIN A-4. Per unitat
0,12
1.2. Fotocòpia DIN A-3. Per unitat .
0,23
2. Còpies digitals (escanejades) facilitades per la Secció de
Patrimoni Cultural (Arxiu Municipal i Museu de L’Hospitalet)
2.1. Subministrament de CD
1,81
Independentment del nombre de documents escanejats,
sempre es liquidarà, al menys, un CD al preu que figura a la
tarifa
2.2. Escanejat en resolució normal
2.2.1. Escanejat d’un document
2.2.1. Escanejat d’1 a 10 documents. Per unitat
2.2.2. Escanejat d’11 a 20 document. Per unitat
2.2.3. Escanejat de 21 a 30 documents. Per unitat
2.2.4. Escanejat de més de 30 documents. Per unitat

2,71
2,71
2,15
1,58
1,13
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2.3 Escanejat en alta resolució
2.3.1. Escanejat d’1 a 10 documents. Per unitat
3,39
2.3.2. Escanejat d’11 a 20 document. Per unitat
2,69
2.3.3. Escanejat de 21 a 30 documents. Per unitat
1,98
2.3.4. Escanejat de més de 30 documents. Per unitat
1,41
2.4. Escanejat de documents que ja hagin estat digitalitzats i
per tant ja estiguin conservats en aquest format per l’Arxiu o el
Museu
2.4.1. Lot de 10 documents o fracció, escanejats en
2,26
resolució normal. Per cada lot
2.4.2. Lot de 10 documents o fracció, escanejats en alta
3,40
resolució. Per cada lot
2.4.3. Cada còpia impresa
a) DIN A-4. Per full en blanc i negre
0,12
b) DIN A-3. Per full en blanc i negre
0,23
3. Còpies de plànols
3.1. Còpies plànols DIN A-2
1,73
3.2. Còpies plànols DIN A-1
2,94
3.3. Còpies plànols DIN A-0
5,70
3.4. Full retícula en color de parcel·lari DIN A-O (escala 1:500)
14,70
3.5. Fulls de divisions territorials de la ciutat DIN A-0 (escala 10,66
1:5000)
2. La quantia de la taxa fixada a la tarifa 2 (còpies digitals facilitades per la Secció de
Patrimoni Cultural), excepte la tarifa 2.1 (subministrament de CD), de l’apartat anterior
d’aquest article es reduirà un 50 per cent quan el sol·licitant siguin persones
jubilades, aturades, estudiants o socis del Centre d’Estudis de l’Hospitalet i d’El Pont
de la Llibertat-L’Hospitalet Antifranquista, degudament acreditades”
Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
.............. de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11 REGULADORA
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA

DE

LA

TAXA

PER

ARTICLE 9 Tarifes
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
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La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Tarifa
1. Entrada de vehicles a través de la vorera
1.1. Per cada entrada de vehicles en propietats i límit horari
a) Fins a 4 m lineals. Al trimestre o fracció
b) Cada m lineal o fracció que excedeixi de 4 m lineals. Al
trimestre o fracció
1.2. Per cada entrada de vehicles en propietats i horari permanent
a) Fins a 4 m lineals. Al trimestre o fracció
b) Cada m lineal o fracció que excedeixi de 4 m lineals. Al
trimestre o fracció
2. Reserva d’estacionament en la via pública
2.1. Reserves especials en la via pública per a parada de principi o
final de línies regulars d’autocars; reserves d’ambulància davant de
serveis sanitaris d’urgència; estacionaments concedits a hotels i
reserves d’estacionament davant d’obres de construcció, reforma o
enderrocaments d’immobles.

Euros

41,10
10,30

83,10
20,78

8,20

Per cada m lineal o fracció, amb un mínim de 5 m lineals. Al mes o
fracció
2.2. Reserves d’estacionament permanents per a persones 22,85
discapacitades amb mobilitat reduïda.
Per cada reserva. Al trimestre o fracció
3. Reserva de la via pública amb altres finalitats
3.1. Instal·lació de contenidors metàl·lics i bosses industrials en la
via pública
a) Instal·lació de contenidors metàl·lics, a partir de 2,5 m2, 24,20
davant d’obres de construcció. Per cada setmana o fracció
b) Quan el contenidor s’utilitzi per a reforma o reparació
2,40
d’edificis afectats per aluminosi, circumstància que s’acreditarà
documentalment. Per cada setmana o fracció
c) Instal·lació de bosses industrials, sacs o similars, de fins a
3,10
2,5 m2, per a la recollida de materials d’enderrocament. Per cada
dia
Només es permetrà la col·locació de sacs en la calçada durant els
dies laborals i en aquells llocs on estigui permès l’estacionament
de vehicles, o en les voreres que mesurin un mínim de 2,5 metres
d’amplada. El sac s’haurà de retirar un cop ple.
3.2. Zones de pràctica d’autoescoles
a) Fins a 200 m2. Per cada dia
b) Cada 25 m2 o fracció que excedeixi de 200 m2. Per dia

4,62
0,58 “
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ARTICLE 10 Dipòsit previ
- Es modifica la redacció de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“El beneficiari de la llicència d’accés a locals o recintes des de la via pública té
l’obligació de sufragar la totalitat de les despeses derivades de la reposició,
reconstrucció o reparació de la vorera quan deixi d’utilitzar el local, causi baixa com a
titular de l’activitat que s’hi realitzi o s’alteri la configuració del local de tal manera que
impedeixi l’accés de vehicles.
El dipòsit previ, per l’import estimat de la restitució, haurà de fer-se efectiu amb
anterioritat a l’atorgament de la llicència i es calcularà d’acord amb els valors
següents:
Amplada de vorera

Euros/
m lineal
130,90
151,40
168,50 “

De menys d’1,30 m
D’1,30 a menys de 2 m
2 m o més
Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:

“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
.............. de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.12 REGULADORA
L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

DE

LA

TAXA

PER

ARTICLE 7 Tarifes
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, per l’estacionament públic
de vehicles en la via pública dintre de les zones d’estacionament regulat amb control
horari, és la que es fixa en el quadre de tarifes següent:
Tarifa
Euros
1. Estacionament de vehicles en Zona Blava tipus 1. Per hora
1,50
2. Estacionament de vehicles en Zona Verda
2.1. Tarifa general. Per hora
2,00
2.2. Tarifa especial per a vehicles que disposin del distintiu de
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resident expedit per l’Ajuntament (art. 16 de l’ordenança municipal de
mobilitat)
a) Per dia
0,20
b) Per setmana
1,00
2.3. Tarifa especial per a vehicles que disposin del distintiu de comerç 1,05
expedit per l’Ajuntament. Per dia
2. El temps màxim d’estacionament permès per vehicle, tant per Zona Blava com per
Zona Verda serà de dues hores. Els propietaris de vehicles acreditats amb distintiu
per a Zona Verda no tenen aquest límit horari d’estacionament als estacionaments
senyalitzats com a Zona Verda.
3. Els vehicles que no sobrepassin el 50 per cent de l’horari màxim autoritzat per a
cada zona, i hagin estat denunciats per sobrepassar el límit horari indicat en el tiquet
o comprovant, podran obtenir un tiquet especial, que es tarifa en 5,20 euros, i que
enervarà els efectes de la denúncia. Aquest tiquet juntament amb la denúncia
formulada hauran de ser remesos al Negociat de Multes de Trànsit de l’Ajuntament,
directament o mitjançant el dispositiu previst en la màquina expenedora de tiquets.
Els vehicles que no sobrepassin el 50 per cent de l’horari màxim autoritzat per a cada
zona, i hagin estat denunciats per no disposar de tiquet, podran obtenir un tiquet
especial, que es tarifa en 8,85 euros, i que enervarà els efectes de la denúncia.
Aquest tiquet juntament amb la denúncia formulada hauran de ser remesos al
Negociat de Multes de Trànsit de l’Ajuntament, directament o mitjançant el dispositiu
previst en la màquina expenedora de tiquets.
4. En cas que es formalitzi un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i entitats ciutadanes, institucions o organitzacions
representatives dels subjectes passius de la taxa a que es refereix l’article 9
d’aquesta ordenança, la tarifa aplicable serà de 0,95 euros/hora de cada tiquet o val.”
Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
............... de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.13 REGULADORA DE LA TAXA PER La
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DE LA
VIA PÚBLICA.
ARTICLE 8 Tarifes
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
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“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
Tarifa
Euros
1. Ús comú especial
1.1. Activitats comercials i industrials i elements annexos
1.1.1. Aparells automàtics de venda, prestació de serveis
i recreatius
A. Bàscules automàtiques, aparells distribuïdors de 41,55
gasolina, aparells de venda automàtica, caixers
automàtics, aparells recreatius infantils o altres
similars.
Per cada m2 o fracció. Al trimestre o fracció
B. Aparells automàtics per al rentat de vehicles o
altres serveis a l’automoció.
Per cada aparell. Al mes o fracció:
a) Fins a 45 m2
b) De 45 a 60 m2
c) De 60 a 75 m2
d) De 75 a 90 m2
e) Per cada m2 o fracció que excedeixi de 90
m2. Al mes
C. Espai destinat exclusivament per a l’accés de
vehicles als aparells automàtics.

623,25
727,30
823,02
935,40
13,85
6,93

Per cada m2 o fracció. Al mes o fracció
1.1.2. Vetlladors
Per cada vetllador o conjunt format per una taula i quatre
cadires:
a) Tarifa anual, de l’1 de gener al 31 de desembre
b) Tarifa anual, només festius i les seves vigílies
c) Tarifa de temporada d’estiu, del 15 d’abril al 15
d’octubre
d) Tarifa eventual, per dia amb un mínim de 2 dies
a efectes de liquidació
1.1.3. Tendals, ombrel·les, marquesines i similars
A) Tendals amb fins a dos tancaments laterals
a) Tarifa anual. Fins a 6 m2
b) Tarifa anual. Cada m2 o fracció que
excedeixi els 6 primers
c) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al 15
d’octubre. Fins a 6 m2
d) Tarifa de temporada. Cada m2 o fracció
que excedeixi els 6 primers

171,60
81,15
104,00
5,00

173,70
16,62
113,40
9,70
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B) Ombrel·les o para-sols
a) Tarifa anual. Cada m2 o fracció
b) Tarifa de temporada, del 15 d’abril al 15
d’octubre. Cada m2 o fracció
C) Tendals subjectes a la façana i marquesines

37,56
21,91
12,47

Tarifa anual. Per cada m2 o fracció
1.2. Parades de venda temporals o estacionals
Les ocupacions de durada inferior al període establert, es
liquidaran per la tarifa 1.3
1.2.1. Gelats, xurreria, bunyoleria, fruites seques i
15,24
llaminadures. Cada m2 o fracció. Al mes
1.2.2. Castanyes. Cada m2 o fracció. Al mes
8,31
2
1.2.3. Restants articles autoritzats. Cada m o fracció.
15,24
Al mes
1,85
1.3. Parades de venda en fires o mercats ocasionals. Per
cada m2 o fracció. Al dia, amb un mínim de 5 dies a efectes de
liquidació
1.4. Parades de venda en els espais o recintes habilitats a
18,50
l’efecte durant la celebració de les festes majors dels diferents
barris de la ciutat. Per cada m2 o fracció i període de 10 dies o
fracció
1.5. Estands gestionats pels serveis municipals de Cultura. 277,05
Per cada estand de característiques 4 x 3 m
1.6. Exercici d’activitats a la via pública
1.6.1. Artistes: pintors, dibuixants i caricaturistes. Per
1,85
cada m2 o fracció. Al dia, amb un mínim de 5 dies a
efectes de liquidació
1.6.2. Rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions 341,00
fotogràfiques d’anuncis comercials. Per cada dia
Els rodatges de cinema, televisió, documentals i
sessions fotogràfiques que no tinguin una finalitat
publicitària comercial, no estan subjectes al pagament de
la taxa.
En el seu cas, la prestació de serveis de vigilància o
d’altres per la Guàrdia Urbana comportarà el pagament
de la taxa corresponent.
1.6.3. Distribució de fulletons publicitaris a mà. Per punt
7,39
de distribució i dia, amb un mínim de 5 dies a efectes de
liquidació
1.6.4. Distribució a ma de premsa gratuïta
a) Per punt de distribució. Al mes
72,00
b) Per punt de distribució. Al dia, amb un mínim de
7,39
5 dies a efectes de liquidació
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1.6.5. Restants activitats que puguin autoritzar-se
d’acord amb les disposicions vigents
a) Cada m2 o fracció. Al dia, amb un mínim de 5
dies a efectes de liquidació
b) Cada m2 o fracció. Al mes
2. Ús privatiu
2.1. Activitats recreatives
2.1.1. Atraccions
S’aplicaran acumulativament els trams següents cada 10
dies o fracció
a) Fins a 12 m2. Per cada m2 o fracció
b) De 13 a 25 m2. Per m2 o fracció
c) De 26 a 100 m2. Per m2 o fracció
d) De 101 a 200 m2. Per m2 o fracció
e) Més de 200 m2. Per m2 o fracció
2.1.2. Casetes de tir
Cada m2 o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.1.3. Tómboles
Cada m2 o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.1.4. Carpes, envelats i similars
Cada m2 o fracció. Cada 10 dies o fracció
2.2. Quioscos
2.2.1. Tarifa d’ocupació de via pública
a) Fins a 6 m2. Al trimestre o fracció
b) Cada m2 o fracció que excedeixi dels 6 m2
primers. Al trimestre o fracció
2.2.2. Canvi de titularitat de quioscos
Per cada tramitació, conforme a la tipologia següent:
a) Model no tipificat
b) Model T-E
c) Model T-0
d) Model T-1
e) Model T-2
2.2.3. Quiosc de l’Organització Nacional de Cecs
Espanyols (ONCE).

1,85
15,40

6,93
4,14
2,53
1,72
1,06
5,55
6,90
1,72

229,85
41,55

1.796,10
4.862,00
4.420,00
3.381,05
3.103,40
96,75

Cada quiosc. Al trimestre o fracció
2.3. Aprofitaments especials del vol, sòl i subsòl
2.3.1. Explotació d’instal·lacions, cambres, corredors,
canalitzacions, conduccions i canonades subterrànies de
qualsevol material.
Estan obligats al pagament de la taxa les persones
físiques o jurídiques que ocupin o utilitzin instal·lacions,
cambres, corredors, canalitzacions, conduccions o
canonades subterrànies de qualsevol material situades
en el subsòl de les vies públiques, siguin o no propietat
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d’aquestes.
Cada m2, inclosos espessors de mur, solera i sostres:
a) A l’any
b) Cada trimestre o fracció
2.3.2. Mostres en establiments de venda, amb un màxim
de 0,50 m de sortint, en voreres de més de 3 m

15,24
3,81

Cada m2 o fracció. Cada mes o fracció
2.3.3. Tanques per a usos diversos, ocasionals i no
relacionats amb la celebració d’espectacles o activitats
recreatives, amb superfície mínima d’ocupació de 400 m2

15,24

Cada m2 o fracció. Cada 15 dies o fracció
2.3.4. Utilització de xarxes tubulars propietat de
l’Ajuntament situades en la via pública, per a usos
industrials i comercials.

0,35

Cada m lineal de cessió
2.3.5. Pals publicitaris, monòlits, cartelleres i similars
sobre la via pública

3,45

Cada m2 de superfície útil d’exposició, amb un mínim de
3 m a efectes de liquidació. Cada trimestre o fracció

13,85

2. A les ocupacions de via pública contemplades als epígrafs 2.1.1 (Atraccions de
fira), 2.1.2 (Casetes de tir) i 2.1.3 (Tómboles) de la tarifa, que s’efectuïn en els
períodes de l’1 de gener al 31 de març i/o de l’1 de novembre al 31 de desembre, se
les aplicarà una tarifa reduïda del 50 per cent sobre la tarifa ordinària prevista a
l’apartat anterior d’aquest article.”
Disposició final
Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
desembre de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DE SALUT
ARTICLE 6

Tarifes, reduccions i exempcions

- Es modifiquen els apartats 1,2,3 i 4 de l’article que passen a tenir la redacció següent:
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1. “La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:

Tarifa
1. Control sanitari d’animals de companyia
1.1. Manteniment diari d’un gos
1.2. Manteniment diari d’un gat
1.3. Manteniment diari d’una fura
1.4. Reposició gàbia/trampa
1.5. Eliminació del cadàver d’un gos
1.6. Eliminació del cadàver d’un gat
1.7. Eliminació del cadàver d’una fura
2. Serveis de laboratori
2.1. Servei químic i anàlisi instrumental
Absorció a l’UV
AL3
Acetolina (HPLC)
AL9
Acidesa total
AL2
Acidesa volàtil
AL4
Alcalinitat (TAC)
AG2
Alumini per AA o ICP (*)
AG8
Amoni per colorimetria en aigües
AG4
Amoni per destil·lació i volumetria en AG5
aigües
Anions per cromatografia iònica
AG9
Antimoni per AA o ICP (*)
AG9
AOX (1a mostra)
AG13
AOX (a partir de la 2a mostra)
AG12
Arsènic per AA o ICP (*)
AG9
Bor
AG4
Brom total
AG1
Cadmi per AA o ICP (*)
AG9
Calci
AG2
Caràcters organolèptics
AG1
Cendres
AL5
Cianurs lliures
AG7
Cianurs totals
AG12
Clor actiu en lleixiu
AG6
Clor residual lliure i total
AG1
Clorurs per volumetria en aigües
AG2
Color
AG1
Compostos polars
AL2
Conductivitat 20ºC
AG1
Clorur sòdic
AL4
Coure per AA o ICP (*)
AG8

Euros
5,90
2,25
5,90
213,55
13,40
3,60
3,60

17,25
74,65
10,05
20,10
10,05
50,25
20,10
25,85
74,65
74,65
247,00
133,65
74,65
20,10
7,20
74,65
10,05
7,20
25,85
40,20
133,65
30,20
7,20
10,05
7,20
10,05
7,20
20,10
50,25
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Crom total per AA o ICP (*)
AG8
Crom VI
AG4
Demanda biològica d’oxigen (DBO)
AG8
Demanda química d’oxigen (DQO)
AG7
Densitat (º Baumé)
AL4
Determinacions individuals (HPLC)
AL9
Diòxid de sofre (SO2)
AL5
Dissolvents aromàtics volàtils per GC AG10
(BTEX)
Dissolvents organoclorats per GC
AG10
Duresa (TH)
AG2
Estabilitat amb etanol
AL2
Estany per AA o ICP (*)
AG8
Extracte sec
AL4
Ferro per AA o ICP (*)
AG8
Ferro per colorimetria
AG4
Fluorurs
AG7
Fluorurs per CI
AG7
Formol
AL7
Fosfats per CI
AG6
Fosfats per colorimetria en aigües
AG6
Fòsfor aliments
AL8
Fòsfor total en aigües
AG6
Grau alcohòlic
AL8
Greix (Gerber)
AL5
Greix
AL7
Hidrocarburs dissolts
AG8
Humitat
AL3
Índex d'acidesa
AL4
Índex de fenol amb extracció
AG6
Índex de fenol sense extracció
AG4
Índex de iode
AL4
Índex de Langelier i Ryzar
AG0
Índex de peròxids
AL4
Magnesi
AG2
Manganès per AA o ICP (*)
AG8
Matèria grassa
AL7
Matèria orgànica oxidable al KMnO4
AG3
Matèries en suspensió (MES)
AG3
Matèries inhibidores (Microtox)
AG10
Mercuri per AA o ICP (*)
AG9
Metabisulfit (qualitatiu)
AL2
Metabisulfit quantitatiu
AL6
Níquel per AA o ICP (*)
AG8
Nitrats aliments
AL8
Nitrats per CI
AG6

50,25
20,10
50,25
40,20
20,10
74,65
25,85
99,05
99,05
10,05
10,05
50,25
20,10
50,25
20,10
40,20
40,20
40,20
30,20
30,20
50,25
30,20
50,25
25,85
40,20
50,25
17,25
20,10
30,20
20,10
20,10
0,00
20,10
10,05
50,25
40,20
17,25
17,25
99,05
74,65
10,05
30,20
50,25
50,25
30,20
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Nitrats per colorimetria en aigües
Nitrits aliments
Nitrits pe colorimetria en aigües
Nitrogen bàsic volàtil
Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldhal)
Olis i greixos
Oxigen dissolt
Pes
pH aigües
pH aliments
Plom per AA o ICP (*)
Potassi
Proteïnes
Residu sec a 180ºC
Seleni per AA o ICP (*)
Sílice
Sodi
SOL/Conductivitat 25ºC
Sòlids sedimentables 2 hores
Sòlids solubles (º Brix)
Sulfats per CI
Sulfats per nefelometria
Sulfurs totals
Tensioactius aniònics (Detergents)
Terbolesa
TOC
Tractament previ de la mostra (I)
Tractament previ de la mostra (II)
Tractament previ de la mostra (III)
Tractament previ de la mostra (IV)
Zenc per AA o ICP (*)
2.2. Servei de microbiologia
Bacteris coliformes
Coliformes fecals
Control de superfícies
Detecció
i
enumeració
d’Enterobacteriaceaes lactosapositiva
Detecció i enumeració d’Escherichia coli
Detecció i enumeració d’Escherichia coli
O157:H7
Detecció i enumeració de Clostridium
perfringens
Detecció i enumeració de Listeria
monocytogenes
Detecció i enumeració de Staphylococcus
aureus

AG4
AL8
AG4
AL8
AG8
AG7
AG5
AL1
AG1
AL1
AG8
AG7
AL8
AG3
AG9
AG4
AG7
AG1
AG1
AL4
AG6
AG4
AG6
AG6
AG1
AG11
AG5
AG8
AG10
AG12
AG8

20,10
50,25
20,10
50,25
50,25
40,20
25,85
7,20
7,20
7,20
50,25
40,20
50,25
17,25
74,65
20,10
40,20
7,20
7,20
20,10
30,20
20,10
30,20
30,20
7,20
64,65
25,85
50,25
99,05
133,65
50,25

M2
M2
M1
M1

20,10
20,10
15,80
15,80

M2
M3

20,10
38,75

M2

20,10

M3

38,75

M2

20,10
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Detecció i enumeració Legionel·la
M4
Determinació de paràsits
M3
Enterococs
M2
Estreptococs fecals
M2
Investigació de Salmonel·la
M3
Pseudomonas aeruginosa
M2
Recompte d’aerobis mesòfils
M1
Recompte d’Enterobacteriaceaes totals
M1
Recompte
d’espores
de
Clostridis M1
sulfitoreductors
Recompte de bacteris psicrotròfics
M1
Recompte de Clostridis sulfitoreductors
M1
Recompte de fongs filamentosos i llevats
M1
2.3. Servei d’aigües
2.3.1. Anàlisi d’aigua en l’aixeta del consumidor (RD
140/2003, de 7 de febrer)
2.3.2. Anàlisi d’aigua en l’aixeta del consumidor
sense metalls (RD 140/2003, de 7 de febrer)
2.3.3. Anàlisi normal fisicoquimica i bacteriològica
d’aigua

74,65
38,75
20,10
20,10
38,75
20,10
15,80
15,80
15,80
15,80
15,80
15,80
248,60
66,60
74,90

2.3.5. Anàlisi fisicoquimica i microbiològica d’aigua 74,90
de piscina, excepte els paràmetres “in situ” (Decret
95/2000, de 22 de febrer)
2.3.6. Anàlisi bàsica d’aigües residuals –paràmetres 160,20
mínims per a qualsevol activitat- (Reglament
metropolità d’abocaments d’aigües residuals, de 8 de
juny de 2011)
2.4. Controls puntuals d’abocaments d’aigües residuals
2.4.1. Inspecció puntual i presa de mostres
64,50
(1 hora + desplaçament + quilometratge; inclou la
presa de mostres amb mesura de cabal)
2.4.2. Visita prèvia a mesura directa

45,80

(1 hora + desplaçament + quilometratge; inclou la
visita)
3. Control sanitari d’activitats i immobles
3.1. Autorització sanitària d’establiments de tatuatge i/o 138,35
pírcing
3.2. Servei d’inspecció sanitària
3.2.1. 1a inspecció + comprovació (si s’escau)
135,20
3.2.2. 2a inspecció i següents. Per inspecció
156,00
3.3. Servei d’inspecció o anotació de l’activitat en registre o
31,20
cens sanitari (alta, modificació o baixa). Per servei
4. Control sanitari d’animals considerats potencialment
perillosos
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4.1. Atorgament o renovació de la llicència municipal per a 43,70
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
5. Cens d’animals de companyia
5.1. Inscripció o actualització en el cens municipal 12,50
d’animals, o registre equivalent, d’aquells animals de
companyia la inscripció dels quals sigui obligatòria per
disposició legal o reglamentària
2. En el cas dels paràmetres assenyalats amb un asterisc (*) de l’epígraf 2.1
(Servei químic i anàlisi instrumental), quan s’analitzin més de dos metalls la
tarifa de la taxa passarà a ser de 37,55 euros.
3. En el cas de tècniques especials que sobrepassin en temps i cost les quanties
de la taxa establertes a l’epígraf 2.3 (Servei d’aigües) de la tarifa, o que
requereixin preparacions de mostres diferents a les habituals es tarifarà, a més,
el cost del tractament previ estipulat als epígrafs AG 5, AG 8 , AG 10 o AG12,
segons correspongui.
4. Reduccions en les tarifes:
a)

Quan els serveis establerts a l’epígraf 2.3 (Servei d’aigües) de la tarifa
siguin sol·licitats per altres ajuntaments, organismes públics o particulars,
s’aplicarà una reducció del 20% sobre les tarifes contemplades si el
nombre de mostres és rellevant (mínim de 10 serveis/any) i la sol·licitud
resulta continuada (mínim 1 servei mensual, en promig anual).

b)

S’estableix una reducció del 50% sobre les tarifes contemplades a
l’epígraf 3 de la tarifa (control sanitari d’activitats i immobles), en el
supòsit dels immobles propietat de persones físiques on no es
desenvolupi cap activitat econòmica.”

- Supressió del contingut de l’apartat 6 i renumeració de l’apartat 7 que passa a ser
l’apartat 6.
Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de desembre de
2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ
DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCICI DEL COMERÇ
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ARTICLE 6 Tarifes
- Es modifiquen el quadres de tarifes dels apartats 6.1.1.1., 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.1.4,
6.1.1.5, 6.1.1.6, 6.1.1.7, 6.1.1.8, que passen a tenir la redacció següent:
“6.1) Tarifes per prestació de serveis. Les tarifes es classifiquen en els següents tipus:
6.1.1 Les tarifes anuals en concepte de prestació de serveis de mercats es
fraccionaran en quatre trimestres i s’ingressaran d’acord amb les següents fraccions:

6.1.1.1 MERCAT DEL CENTRE (CE)
Tarifa
Parades interiors
Tipus I
Parades interiors
Tipus II
Parades interiors
Tipus III
Parades interiors
Tipus IV
Parades interiors
Tipus V
Parades exteriors
Tendes
Cambra magatzem

6.1.1.2. MERCAT DE COLLBLANC (C0)
Tarifa
Parades interiors
Tipus I
Parades interiors
Tipus II
Parades interiors
Tipus III
Parades interiors
Tipus IV
Parades interiors
Tipus V
Parades exteriors
Cambres magatzem
Tipus I
Cambres magatzem
Tipus II
Cambres magatzem
Tipus III
Espais
cambres
frigorífiques

Euros
70,25
78,00
87,50
96,75
154,65
76,80
82,40
48,85

Euros
57,65
69,95
80,40
112,45
126,90
66,65
52,35
71,05
84,40
52,25

6.1.1.3. MERCAT DE SANTA EULÀLIA (SE)
Tarifa
Euros
Parades interiors
Tipus I
72,05
Parades interiors
Tipus II
83,85
Parades interiors
Tipus III
108,00
Parades interiors
Tipus IV
123,75
Parades exteriors
Tipus I
59,00
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Parades exteriors
Parades exteriors
Parades exteriors
Tendes
Tendes
Magatzems tancats
Magatzems tancats
Espais
cambres
frigorífiques

Tipus II
Tipus III
Tipus IV
Tipus I
Tipus II
Tipus I
Tipus II

66,60
76,90
106,15
113,20
195,30
57,40
104,30
42,65

6.1.1.4 MERCAT DE LA FLORIDA* (LF)
Euros
Tarifa
Parada interior núm. 1
Parada interior núm. 2
Parada interior núm. 3
Parada interior núm. 4
Parada interior núm. 5
Parada interior núm. 6
Parada interior núm. 7
Parada interior núm. 8
Parada interior núm. 9
Parada interior núm.10
Parada interior núm. 12
Parada interior núm. 13
Parada interior núm. 14
Parada interior núm. 15
Parada interior núm. 16
Parada interior núm. 18
Parada interior núm. 19
Parada interior núm. 20
Parada interior núm. 21
Parada interior núm. 22
Parada interior núm. 23
Parada interior núm. 24
Parada interior núm. 25
Parada interior núm. 26
Parada interior núm. 30
Parada interior núm. 31
Parada interior núm. 33
Parada interior núm. 34
Parada interior núms 35-36
Parada interior núm. 37
Parada interior núm. 38

357,55
357,55
357,55
630,45
614,90
630,45
614,90
614,51
599,77
599,77
470,24
470,24
500,54
742,43
434,64
505,90
362,07
362,07
455,90
455,90
458,19
458,19
477,19
477,19
477,19
491,40
736,09
493,41
991,06
468,60
468,60
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Parada interior núm. 39
Parada interior núm. 40
Parada interior núms. 41-42
Parada interior núms. 43-54
Parada interior núm. 44
Parada interior núm. 45
Parada interior núm. 46
Parada interior núm. 47
Parada interior núms. 48-49-50
Parada interior núm. 51
Parada interior núm. 52
Parada interior núm. 53
Parada interior núm. 55
Parada interior núm. 56
Parada interior núm. 57
Parada interior núms. 58-59
Parada interior núm. 60
Parada exterior núm. 1
Parada exterior núm. 2
Parada exterior núm. 3
Parada exterior núm. 4
Parada exterior núm. 5
Parada exterior núm. 6
Parada exterior núms. 7-8
Parada exterior núm. 11
Parada exterior núm. 12
Parada exterior núm. 13
Parada exterior núm. 14
Parada exterior núm. 15
Parada exterior núm. 16
Parada exterior núm. 17
Parada exterior núm. 18
Parada exterior núm. 19
Parada exterior núm. 20
Parada exterior núm. 21
Parada exterior núm. 22
Parada exterior núms. 23-24
Parada exterior núm. 25
Parada exterior núm. 26
Parada exterior núm. 27
Parada exterior núm. 28
Parada exterior núm. 29
Parada exterior núm. 30
Parada exterior núm. 31
Parada exterior núm. 32
Parada exterior núm. 33

468,60
860,39
1072,19
1731,02
778,60
448,05
946,00
998,66
3079,23
945,02
686,84
686,84
659,50
674,25
846,18
751,84
752,15
283,26
283,26
283,26
283,26
306,96
306,97
474,58
286,15
286,15
286,15
286,15
286,15
305,36
305,36
305,36
268,21
268,21
268,21
268,21
510,14
321,06
321,06
286,79
286,79
286,79
294,48
294,48
294,48
294,48

…/…

63

Parada exterior núm. 34
Parada exterior núm. 35
Parada exterior núm. 36
Parada exterior núm. 37
Parada exterior núm. 38
Parada exterior núm. 39
Parada exterior núm. 40
Parada exterior núm. 41
Parada exterior núm. 42
Parada exterior núm. 43
Parada exterior núm. 44
Parada exterior núm. 45
Parada exterior núm. 46
Parada exterior núm. 47
Parada exterior núm. 48
Parada exterior núm. 49
Parada exterior núm. 50
Parada exterior núm. 51
Parada exterior núm. 52
Parada exterior núm. 53
Parada exterior núm. 54
Parada exterior núm. 55
Parada exterior núm. 58
Parada exterior núm. 59
Parada exterior núm. 60
Parada exterior núm. 61
Parada exterior núm. 62
Parada exterior núm. 63
Parada exterior núm. 67
Parada exterior núm. 68
Parada exterior núm. 69
Parada exterior núm. 70
Parada exterior núm. 71
Parada exterior núm. 72
Parada exterior núm. 73
Parada exterior núm. 74
Parada exterior núm. 75
Parada exterior núms. 76-77-78
Parada exterior núm. 79
Parada exterior núm. 80
Parada exterior núm. 81
Parada exterior núms. 82-83-84
Parada exterior núm. 85
Parada exterior núm. 86
Parada exterior núm. 87
Parada exterior núm. 88

283,91
283,91
283,91
289,35
289,35
289,35
300,56
300,56
300,56
300,56
279,10
279,10
279,10
277,82
277,82
277,82
302,80
302,80
289,99
289,99
284,23
284,23
280,38
280,38
280,38
289,35
289,35
289,35
297,36
297,36
297,36
289,03
289,03
289,03
285,19
285,19
285,19
673,27
277,18
277,18
277,18
678,40
308,57
308,57
308,57
291,91
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Parada exterior núm. 89
Parada exterior núm. 90
Parada exterior núm. 0
Parada exterior núm. 91
Parada exterior núm. 94
Parada exterior núms. 95-96
Parada exterior núm. 97
Parada exterior núm. 98
Parada exterior núm. 99
Parada exterior núm. 100
Parada exterior núms. 101-102
Parada exterior núm. 103
Parada exterior núm. 104
Parada exterior núm. 105
Parada exterior núm. 106
Parada exterior núm. 107
Parada exterior núm. 108
Parada exterior núm. 109
Parada exterior núm. 110
Parada exterior núm. 111
Parada exterior núm. 112
Parada exterior núm. 113
Parada exterior núm. 114
Parada exterior núm. 115
Parada exterior núm. 120

291,91
291,91
71,45
291,91
275,90
485,80
274,94
274,94
275,58
298,96
466,26
298,96
298,96
298,96
279,74
279,74
283,27
283,27
283,27
283,27
273,34
280,38
280,38
164,07
191,93”

* “Aquestes quotes inclouen el cost dels consums d’aigua i electricitat, que
estableix l’apartat 6.1.3.2. de l’article 6 d’aquesta ordenança. Aquesta inclusió
tindrà efecte mentre l’activitat de les parades es desenvolupi en el mercat
provisional de la Florida (LF)”.
6.1.1.5. MERCAT DEL TORRENT GORNAL (TG)
Tarifa
Euros
Parades interiors
Tipus I
47,55
Parades interiors
Tipus II
56,90
Parades interiors
Tipus III
62,80
Parades interiors
Tipus IV
76,45
Parades interiors
Tipus V
100,55
Parades exteriors
60,80
Magatzem
Tipus I
30,65
Magatzem
Tipus II
37,35
Magatzem
Tipus III
44,10
Magatzem
Tipus IV
57,00
Magatzem
Tipus V
62,80
Cambra Frigorífica
Tipus I
31,05
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Cambra Frigorífica
Cambra Frigorífica

Tipus II
Tipus III

6.1.1.6. MERCAT DE BELLVITGE(B1)
Tarifa
Parades interiors
Tipus I
Parades interiors
Tipus II
Parades interiors
Tipus III
Parades interiors
Tipus IV
Parades interiors
Tipus V
Parades interiors
Tipus VI
Locals comercials
Cambra frigorífica
Magatzem

48,60
69,35

Euros
123,30
137,95
151,60
169,55
199,90
229,80
151,60
390,20
67,70

6.1.1.7. MERCAT DE MERCA-2 CAN SERRA (CS) (sense conveni)
Tarifa
Euros
Parades interiors
Tipus I
433,05
Parades interiors
Tipus II
496,95
Parades interiors
Tipus III
541,20
Parades interiors
Tipus IV 562,20
Parades interiors
Tipus V
841,55
Parades interiors
Tipus VI 632,70
Locals comercials
Tipus I
400,20
Locals comercials
Tipus II
593,75
Locals comercials
Tipus III
675,20
Locals comercials
Tipus IV 800,90
Bar-Cafeteria
1.429,20
Unitat alimentació
3.616,70
Cambra núm. 1. Fruites
159,90
Cambra núm. 2. Fruites
128,55
Cambra núm. 3. Carns
145,70
Cambra
núm.
4.
652,60
Congelats

6.1.1.8. MERCAT DE MERCA-2 BELLVITGE (B2)
Tarifa
Euros
Parades interiors
Tipus I
124,75
Parades interiors
Tipus II
130,15
Parades interiors
Tipus III
155,65
Parades interiors
Tipus IV 168,85
Parades interiors
Tipus V
265,90
Locals comercials
Tipus I
113,55
Locals comercials
Tipus II
158,80
Locals comercials
Tipus III
186,75
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Bar-Cafeteria
Cambra frigorífica

363,65
1.059,05 “

(...)

- Es suprimeix el quadre corresponent a la relació per tipus de parades interiors del
mercat de la Florida FL (6.1.1.4 “Relació per tipus, de parades interiors”).
- Es modifiquen els apartats 6.1.2 i 6.2 de l’article 6 que passen a tenir la redacció
següent:
“6.1.2.1. Tramitació d’expedient de canvi d’activitat que no generi liquidació 195,55
euros.
6.1.2.2. Tramitació d’expedient de canvi de titularitat, canvi de titularitat i activitat, canvi
d’activitat o permís d’obres que siguin denegats o desestimats per part del sol·licitant
195,55 euros.
6.1.2.3. Tramitació d’expedients de cessió temporal i Societat Civil Privada 195,55
euros.
6.1.2.4. Qualsevol expedient que generi una liquidació d’import inferior al de la
tramitació de l’expedient, abonarà, només, l’import corresponent a aquest concepte.
(195,55 euros)”.
(...)
“6.2) Per ocupació del domini públic per exercici del comerç
Les tarifes per la utilització privativa del domini públic regulat en aquesta ordenança
seran les següents:
6.2.1. En els llocs de venda dels mercats setmanals o trimestrals de comerç no
sedentari. S’aplicaran les següents tarifes:
6.2.1.1. Mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i mercat setmanal
de comerç no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”) sense conveni, 40,70
euros per m2/any, fraccionant-se en dos pagaments.
6.2.1.2. Mercat setmanal de comerç no sedentari del llibre, sense conveni,
96,05 euros per mòdul/any.
6.2.1.3. Mercats trimestrals autoritzats com a complement de les campanyes de
promoció comercial al voltant dels mercats municipals, sense conveni, 2,40
euros/m2/dia. En cas que l’import sigui inferior a 16,97 euros, s’aplicarà aquest
import mínim per despeses de gestió.
6.2.1.4. Mercats setmanals autoritzats com a complement de les campanyes de
promoció comercial al voltant dels mercats municipals, sense conveni, mòduls
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de fins a 6 m2, 169,65 euros per mòdul/any.
6.2.2. En els llocs de venda per desenvolupament d’activitats de promoció de
productes. Per l’autorització municipal, per aquest concepte, es pagaran els següents
drets per m2/dia:
6.2.2.1. Les activitats relacionades directament amb el mercat, 65,85 euros per
m2 el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per cent
d’aquesta quantitat el tercer dia i següents.
6.2.2.2 Les activitats no relacionades directament amb el mercat, 115,25 euros
per m2 el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon dia, i el 25 per
cent d’aquesta quantitat el tercer dia i següents.
6.2.2.3. Les activitats que utilitzin un espai de forma indeterminada, pagaran
521,30 euros per m2 el primer dia; el 50 per cent d’aquesta quantitat el segon
dia, i el 25 per cent de l’esmentada quantitat el tercer dia i següents.
6.2.3. Els bars-cafeteries dels mercats municipals que sol·licitin instal·lar taules en els
espais comuns dels mercats, i que puguin ser autoritzats, hauran d’abonar les
quantitats següents: 74,45 euros per cada conjunt format per una taula i quatre
cadires.”
ARTICLE 7
- Es modifica l’apartat 5 de l’article 7 que passa a tenir la redacció següent:
(...)
7.5. Barem
“Es fixa el valor-barem de les parades de venda segons es relaciona a continuació:
El preu del valor-barem està determinat en funció de la concessió de la parada per 50
anys. A l’hora d’efectuar els càlculs per determinar quin ha de ser l’import a satisfer
per a la tramitació dels expedients relatius als apartats 7.1, 7.2 i 7.3, d’aquest article es
procedirà a fer el prorrateig d’aquest valor en funció dels anys que restin de concessió”.
(...)
- Es modifica l’apartat 8 de l’article 7 que passa a tenir la redacció següent:
(...)
“7.8. Barems per a les transmissions de les autoritzacions als mercats setmanals de
comerç no sedentari.
7.8.1. Mercat setmanal de comerç no sedentari de Bellvitge i mercat setmanal de
comerç no sedentari del Torrent Gornal (“Pajaritos”): 568,30 euros/m2, multiplicat per la
superfície a transmetre i proporcionat al temps de durada de l’autorització que resti en
vigor.
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7.8.2. Mercat setmanal de comerç no sedentari del llibre, sense conveni: 1.384,95
euros, proporcional al temps de durada de l’autorització que resti en vigor”.

ARTICLE 10
- Nou redactat de l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Quan sigui l’Ajuntament qui cedeixi temporalment una concessió de titularitat
municipal, la persona cessionària temporal ha d’abonar trimestralment en concepte
de drets per a la referida cessió, una quantitat equivalent a la taxa fitxada per a la
concessió en l’article 6 d’aquesta ordenança segons el mercat i el tipus de concessió
que correspongui, mes el 4% del valor barem assignat a la concessió en aquesta
ordenança, distribuït en rebuts trimestrals”.
Disposició Transitòria
- Es modifica el redactat de la Disposició Transitòria
“Amb vigència exclusiva per l’exercici 2014, es redueixen a la meitat els percentatges
fixats als apartats 7.1, 7.2, 7.3 i 7.7 de l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal”
Disposició final
- Es modifica la Disposició final que passa a tenir la redacció següent:
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
............ de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC ALS ESTABLIMENTS ADSCRITS
ALS SERVEIS SOCIALS
ARTICLE 4 Subjecte passiu
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici
particular, realitzant el fet imposable definit en els termes de l’article 2 d’aquesta
ordenança.”

ARTICLE 6 Tarifes
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- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
Tarifes de la taxa per a la utilització privativa del domini públic en establiments
adscrits a serveis socials
En relació a les concessions demanials per a l’explotació dels serveis de bar i de
perruqueria en els casals de gent gran, s’estableixen les següents tarifes mínimes:
a) Bar: 10 per cent de la facturació anual bruta, obtinguda de l’explotació del servei
de bar, amb una quota mínima de 222,00 euros.
b) Perruqueria: 5 per cent de la facturació anual bruta, obtinguda de l’explotació del
servei de perruqueria, amb una quota mínima de 222,00 euros.
(..)
Disposició final
- Es modifica la disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
................ de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació”.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ELABORACIÓ D’INFORMES D’ARRELAMENT SOCIAL D’INTEGRACIÓ
SOCIAL, DE REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE
RESIDÈNCIA

ARTICLE 6 Tarifes
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“Tarifes per l’elaboració d’informes
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la es fixa en el quadre de
tarifes següent:

Euros
Tarifa
1. Informe d’arrelament social. Per informe
59,30
2. Informe d’integració social. Per informe
59,30
3. Informe d’adequació de l’habitatge per reagrupament familiar,
incloses renovacions. Per informe
103,00”
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Disposició final
- Es modifica la Disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
.................. de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.19 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS

ARTICLE 6 Tarifes
- Es modifica l’article que passa a tenir la redacció següent:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:

Tarifa
Euros
Celebració de matrimonis civils amb cerimònia al Palauet Can Buxeres. 200,00”
Per celebració

Disposició final
- Es modifica la Disposició final que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ..... de
........... de 2013; entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.”

SEGON.- EXPOSAR al públic aquests acords en el tauler d’edictes de l’Ajuntament,
en un diari dels de més difusió de la província i en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona durant un termini de trenta dies, dins dels quals les persones interessades
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptats els acords en el cas que no es
presentin reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius, i el text íntegre de les
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modificacions de les ordenances fiscals, les quals s’aplicaran a partir de l’1 de gener
de 2014 i tindran vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General i a la Direcció de Serveis
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les nou hores i trenta minuts, del dia trenta-u d'octubre de dos mil
tretze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

